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BESCHRYVING
VAN

GRAVEN-HAGE.
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VERKLARING
D E R

TITELPRINT.
• le Vroii, het opzicht cler Hiftorie aenhevolent

Die met haer veder reets gereet zit om met vlyt

Een werk te outwerpen door ervarentheit en tyt ,

Wort door de Waerheit zelf-, om nergens in te dolen ,

De nette grout vertoont van V vorfliyk 'sGravenhaeg,

Den ring van Nederlant , de pare! van de Steden.

't Gev/erkte Kroofti om dit heftek naer ei/ch te ontleden,

Vliegt als een noefte zwarm met hyen , even graeg ,

Met Bocken , Brieven , en doorknaegde ivillekeuren ,

En legt ze by haer neer j opdat haer ryp vernuft ,

Dat in d'' aloutheit van ons Vaderlant noit fuftt

De netfte zaken en befcheiden Jiaer mogt fpeuren.

< \ De Staetsbeftiering , men verenigt , zit voor aen
y

Met een manhaft gelaet-, waer in ?nen d' edle trekken

Van een verheve ziel bevaUig kan ontdekken.

En achter haer zie ik de guide Vryheit ftaen.

De KnaepjeSf die ik op den voorgrout jnag hefchouweny

En zich vermaken in gezichten , fraei verbeelt ,

En hondert zeltzaemheen , daer V fyn gezicht opjpeelt^

Zien ook de printen na der kunftige Gebouwen.

Het Wapen van den Haeg, <r/<^^ aen een Grafnaelt prykt

^

Is kunflig tujjchen twee pilaren Qpgehangen.

Het Bofchgeboomt i waer in de voglen him gezangen

Opzingen , deift wat in '/ verfchiet. wat verder wykt

De Haeg , de Stoel des Recbts , a/waer met duizent oogen

^fBelang van V A/gemeen doorzien wort en gewogen.

HENDRIK SCHIM.
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GELEGENTHEIDy UITBREID ING EN,

ONHEILEN EN LUISTER;
MITSGADERS

S riGTINGE VAN HEX HOF, DER KERKEN,
KLOOSTERS, KAPELLEN, GODSHUIZEN, EN

ANDERE VOORNAAME GEBOUWEN.

Zittinge der Hooge Collegten zoo van Pofttie ats Jujlitie',

Inflellinge van het Kaplttel ten Hove.

ALSMEDEDE
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Uit zeer veele nooit gedrukte oorfpronkelyke Charters en
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YNE HEEREN,

jAnneer ik , na veel beraads , gewaagt

hcbbe , dit werk , aangevangen uit eigen

lufl: en liefhebberye , maar ganfch buiten

voornemen van uitgave , aan den dag te brengen

,

en myn doen de verfchillende oordeel'en der Le-

zeren ^ vcel al over dit of dat ganfch niet voldaan,

te ondervverpen j kon liet naauwelyks overleg ver-

dienen , zoo ik my verftoutcn wilde dit opftel aan

iemand
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lemand toe te eigenen ^ wat naamen het vvezen

moeften , die ik de vryheid zou nemen aan hec

hoofd te plaatzen. De ftofFe zelfs maakt het zoo

eigen aan U EdeleAgtbaare, dat ik befliii-

ten moeft , of aan niemand in 't byzonder , of

vvel aan U Edele Agtbaare het zelve op te

dragen.

Dat ik zulks durf beftaan , is niet het vertfou-

wen op mynen arbeid , fchoon niet gering, ook

iiiet onedel j maar de vvaarde van het ondcrweVp?

Want dit betreft een Stad, zoo aangenaam in ge-
rt

legentheidj zoo fchoon door haare pragtige Hui-

zingen , lugtige pleinen en overvloedig geboom-

te ; en zoo hoflyk door bevvooning en bezoek

van aanzienlyke , verheve en doorlugte Perfo-

naadjen j dat , hoewel ze , in grootte en getal van

Ingezetenen^ by Rome ^ luonden ^ Parjs ^ hoofd-

fteden van groote Monarchien, ja by ons eigen

alomme zoo luifterryk Amjlerdam^ in waarheid

niet te vergclyken is , egter haar naam nevens die

der genoemde vverreld-fteden , over alle Europifche

tongen zweeft.

STAD noem ik haar vrymoedigiyk , fchoon

onvoorzien van dikke muuren en zwaare poorten,

#* die
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die (lerktens en veftingen maken , maar geen Steden

;

om dat ze ziilke Voorregten , Handveften , Praeemi-

nentien en beftellinge van Regeeringe , zoo tot het

Politieke als gerigtelyke welwezen der Ingezetenen

geniet, als van ouds in de Nederlanden en byzon-

derlyk mcde in Holland , Dorpen en Vlekken tot

Steden gcmaakt hebben. En dat ze door de Hooge

Overigheden dezer Provintie ? in veelvuldige gele-

gentheden , met de meefte andere ; zomtyds ook met

de magtigfte Steden derzelver geevenaart is. En myn

Werk zelf , durf ik vertrouwen , zal deze benaaminge

ten vollen regtvaardigen.

Glorieus is ze ? nadien de zekerfte befcheiden niy

geleeit hebben , dat ze niet by een onbekend toeval >

te gering om by eenigen Schryver aangehaalt te wer-

den ; of door 't zamenwooning van Viflchers of

Land-luiden te met tot een gemeenfchap geworden

is ; maar dat ze kennelyk haaren oorfprong fchuldig

is aan de verkiezing van den Lands-heere zelf , en dc

plaatzing van zyne wooninge aldaar , welke hy door

het bouwen van een uitmuntend^ en des tyds overheer-

lyk Palcis > deed blyken. Een Lands-heere , die tefFens

praalde met den tytel van Roomfcb Koning , den hoogften

en ontzaggelykften in Earopa toen , en nu nog boven

die praalnaamen der andere Mogentheden geeert.

Zynde
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Zynde 's Graven-Hage in dit opzigt niet alleen getyk aaii

anderer Landen Koninglyke Hoofdfteden ; maar Rome

zelfs , 't gedugte Rome , daarin voorby ftrevende , dat

^e door een Hoogverheven Vorft , by vvien een Romu-

lus op geen eenen dag te noelnen was , aangelegt , en

tot eenen Vorftelyken zetel verkoren is.

En zoo oudheid een welgegronden lof mogt geven ?

's Graven-Hage is met regt ook als oud te roemen. Ik

heb , 't is waar i om dat ik my aan waarheid houden

wil ) niet beweert , dat hare oudheid de heugeniffen

der eeuwen te boven gaat. Dat kan millchien maar de

eenige Hollandfche Stad Leiden , pronk en vaftheid der

beroemde Batavieren , haar zelve aanrtiatigen. Maar

vyfeeuwen te tellen , en , naar maate van den ftaat des

Lands , altoos in glorie te hebben toegenomen , onaan-*

gezien de bittere lotgevallen , gevolgen van innerlyke

tweefpalt of wreede oorlogen , die de ingezetenen al-

hier ettelyke maalen bezuurt hebben ; konnen weinige,

zelfs bloeiende Steden doen , en is eene oudheid eer-

waardig genoeg , om ook daar op met regt te mogen

(toffen.

Dat het voor geenen dnedelen arbeid al van ouds

geagt is , zelfs voot de grootfte vernuften en kundig-

fte mannen , Landen en Steden te befchryven , en

derzelver vergetene of bedolve oudheden na te fpeu-

2 ren
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ren , zou 't voorbeeld van den eenigen Ariftoteles

ten yollen bewyzen. Nadien hy , hoewel de ge-

Icerdfte man , vvaar op het wyze Griekenland ooit

heeft konnen roemen, onder het onbezeffelyk ge-

tal van boeken door hem gewrogt , ook niet bene-

den zig geoordeelt heeft, {a) den oorfprong, ze-

den en regeering van hondert agt en vyftig -too

Steden als Staten te boek te brengen , en ware 't

mo<^elyk geweeft , der vergetenis te onttrekken."

Welk zoort van befchryvinge zedert door Philofte*

phantts 5 [h) Pbilochorus , en andere meet vermaarde

Grieken , is opgevolgt. En met hoe veel moeite

de Geleerden der twee voorgaande eeuwen zig op

dat flag yan kennifle en onderzoek hebben uitge-

legt , tonen de doorwrogte werken van Ubbo Km^

mlus 5 Joannes Meurjius , Thomas Cragius , en vec-

le nevens hen , die de Griekfche Steden en Staten

hebben doen kennen ; en van zoo onbedenkelyken

getal andere , die de Stad Rome , haar regering

,

wctten 3 zeden , krygs-kundc , gebouwcn, en wat niet

't geen Rome raakt , befchreven hebben , en nog

dagelyksmeeren mcer pogen in den dag te flellen.

Ik offer niettemin dit werk U Edele Agt-
BAARE

Qa) Diog. Lacrtius, L;'^. /^^. JV^w. 27. & adillum ^gid. Menagius.

CO G- Jo* Voflius, de Bijlor. Gracis Lib. I. ca^. 15. c^ 18,
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BAARE met eenige vrymoedigheid , om dat *er

weinig aan gebreekt, of ik zoud' het nieuw dur-

ven heeten. Want de korte fchetzen , eer als be-

fchryvingen , van Guicciardyn , Boxhorn , Bor , ja

van der Does , zelfs niet uitgefloten , vvaar van ik

egter nuttelyk gebruik gemaakt hebbe , wat is 'er,

bidd' ik , hoe veel 'er ook , by honderden geie-

gentheden van j Graven-Hage met lof gezegt is

,

't geen men met regt den naam van Befchrjvinge

zou konnen geven > 't Zyn flegts fchuilende plaat-

zen van Schryvers , die naauwlyks vindbaar , en

niet als met ongemeene moeite , 't geen vveinigen

gebeuren mag , vergadert kunnen werden. En dat

alles met malkanderen , hoewel den lof van ^x Gra-

ven-Hage allezints doende blyken , levert egter

nog niet anders op , als flaauvve fchaduvven , waarin

men , ten beften , alleen de omtrekken van 't uit-

muntend fchoone lichaam befchouwen kan.

Des overvvegende, dat reeds veele andere Ste-

den , ja zelfs Dorpen van Holland , in 't breede

befchreven waren j de eene kundig en voldoende,

de andere fober en onbehaagelyk , gelyk 't gaat j

heb ik my , die van over lange had toegelegt , om

eenige onzer Vaderlandfche Oudheden na te fpeu-

* * * ren

,
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rcn , byzonderlyk vermaakt , om voor al 't geen

den Huge bctrof, op te zoeken ; vcrgete en bedolve

waarheden , zoo veel mogelyk , te ontdekken ; egte

bewysfiukken te vergaderen ; en van dat allcs
,
ge-

duurende een recks van tien jaaren , dit werk by een

te brengcn. 't Geen , zonder dat ik lets anders zeg-

cre , ten minften toonen zal , dat 'er van 's Graven-

Hage zoo veel te weten en te zeggen valt , als van

eenige Stad in Holland , hoe oud , hoe groot , hoe

roemrugtig ze ook zyn moge.

Mag ik daar by nog voegen^ den overvloed der

aloiide bewysftukken , die hier te vinden zyn , en

waar van ilegts een gering en niet noemens waar-

dig gctal ooit het ligt zag , men zal my , hoop ik j

geen ondank weten , dat ik daar door alleen , al

was 'er niets anders by gevoegt , heb doen biyken

,

dat de luifter van 's Graven-Hage veel te lang bedol-

ven is gewceO: ; en dat geene der Hollandfche Ste-

dcn mccrder verdiende wel gekent te zyn , als dit

oogclyn der Vcreenigde Nedcrlandfche Staten. Be-

woont en bczogt door zoo veele Perzonaadjen van

aanzien , van luifter en van hoo^verheven ftaat,

van Vorftelyke Mogenthcid , ja van Koninglyke en

zelfs Keizerlyke Majefteit , dat ik buiten fchroom

van vlcyen zeggen mag ? dat hct gctal ontclbaar is

,

en
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en geene plaats in onze Nederknden zig des op ge-

lyke wyze beroemen kan.

Hebben dan U Edele Agtbaare waardige

Voorzaaten , nu ruim een' eeuw geleden , wel wil-

len veelen , dat de reeds gemelde Joannes Meiirfius

aan Hunne Agtbaarheden opdroeg de Oudheden van

't beroemd , ja , maar vreemd en overlang verwoeft

Athene-, zoo gedoogt ook, bidd' ik, Edele Agt-
baare HeereN) dat myn werk aan 't viDorhoofd

praalen mag met de naamen der Hoog-adelyke ,

Welgeboore en LofFelyke Regeerders dezer zelve

Stede , die hier ter betere kennifle van onze Hoi-

landeren gebragt werd. Der geringheid myner pen-

ne bewiift, durfikmy niet toegeven U Edele Agt-

baare hier langcr op te houden , of te weiden in den

lot van U Edele Agtbaare lioog-geeerde Perzoo-

nen , iiie ik wenfch dat Iiet den Almagtigen en Al-

goeden God bchagen moge , tot onverwelkb'ren

groei en bloei van 't edele en wydberoemde 's Gra-

venhage , in gundige hoede en duurzame zegening te

bcvvaren, en onder U Edele Agtbaare wel-

wyze regeringc , deze zoo beminnelyke en nooit

yolpreze Stede meer en meer ten toppunt van glo-

rie te verheffen , en in zoo geliikkigen ftant eeii-

wen
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wen lang te beveftigen. Met welke hertgrondige

en opregte bede fluitende , ik de vryheid neme

my te onderfchryven

,

Edele Agtbaare Heeren,

U Edele Agtbaare

Zccr ootmoedige Dienaar

JACOB DE R/EMER.

VOOR



VOORREDE
AAN DEN OUDHEIDS-LIEYENDEN EN BESCHEIDEN

L E Z E R.

jK hcb my nevens veelen te meermalen verwondert, dat

twee Stcden onzcrVcreenigdeNederlanden,beide,hoe-

wcl uit verfchillende hoofden, zecr vcrmaard , niet van

heden of giftercn, maar van eeuwen herwaards, hecfc konnen te

beurt vallen, dat niemand haarer Burgers of Vocdfterlingen , die

zy beidc altoos in aanzienlyken ftaat en getale hebben konnen

noemen , ooit gepoogt heeft derzelvcr ouden ftand en gefchicdc-

niflenjdooreenegcpaftebefchryvinge, in geheugenifTe te houden,

en 't gcene de alverflindende tyd bereids den oogcn onttrokken

hecft, cgter aan de nakomelingcn over tc leveren. Te meer, de-

wyl Inlanders en Vreemden van beiden alomme met lof gewaagt

hebben ; en zedert nu al ettclyke jaaren de luft om onze Vader-

landfche Oudhcden uit te vorfchen ; en niet allecn Steden , maar

ook Dorpen te befchryven den Nederlanderen zoo ongemeen

aangenaam geweeft is, dat die zoort van boeken onze druk-pers-

fen een goed decl van haaie bezigheden vcrfchaffenj en gerin"^e

hockjcs, fchoon nog verre beneden de waarde van hun middcl-

maatig onderwerp , voeren ze flcgts den naam van Be/chryving^

grctig gczogt en dier betaalt werden.

Ik oog, dus fprckendc, op het BifTchoppclyk Utregt y en Hol-

laadfch Luft-prieel hct cdele V Graven-Hage. Die eerfte Srad,

van over meer dan duizend jaarcn, de troon der Kerkelyke agt-

baarheid, zoo wel als de zetel van de werreldlyke magt van het

Landfchap ; woonplaats van vecle adelyke en oiide geflagten

;

vermaard door menigte van gelecrden, of daar gebooren of der-

waarts getrokken; vol van aanzienlyke en wel-levende Burgercn

;

en boven dien in verfcheide opzigten van aloudheid, gelcgent-

heid, en zonderlinge beflieringe , waard naaukeurig gekent te

zyn, heeft egtcr tot hcdcn toe niemand gevonden, zclfsnicton-

der de haare, wien 't geluft heeft zynen arbeid aan 't uitvoerig

•k-k-k-k be-
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bchandelen van zoo waardigen voorwerp te kofte te Icggen.

Deandere, zoo veele eeuwen geenzints tellende, maar ruim

zoo hoog f^cftcgcn door veelcrlci omftandigheden , die tot haar

als cen middelpunt zyn t'zamengevloeit , en zoo gelukkig ge-

plaatfl: , dat indien een ftroomendc rivier of levende bronnen

haarcn boezem ververfchen mogtcn, in geheel Europa, mogelyk

in de wyde werrcld niets volmaakter zou te vindenzyn; heeft'er

wel veele gevonden die ftukswys dit of dat t'haarer lof hebben to

boek gebragt: maar niemand onderwond zig haare oudhedenmet

eenio^e zorg na te fpeuren, te bebouden de kleinc overblyfzelen

van geeftelyke en werreldlyke gebouwen, die de gcftadige wilTe-

ling der tydelyke zaaken gcfloopt of verandert heeft ; of den aan-

wafch van een plaats, die zedert de opregtinge van deze onzc

Republiek , door 't behouden der voorige, en toevoegen van

nieuwe voordeelen , zoo zagt en zeker ter vermaardheid gerezen

is , met eenige naaukeurigbeid te toonen.

Dit is te minder in te fchikken, als men ziet, dat zelfs cent'

nanzienlyk Vreemdeling {a) getuigt , dat 's Graven-Hage in de

laatfte jaaren der regeeringe van Hertog Philips van Bourgotidie^

en zulks over ruim derd'halve eeuwe, ai hegojj te werden eenevan

de eerjle Stcden van Holland', en dat een ander, by ons meet be-

kcnd, en, om de keurigheid zyner vernuftige oordeelcn en zin-

ryke uitdrukkingen by alle fraaie geeften geagt , de vermaarde

Saint Evremond 0) , al over meer dan tzeflig jaaren gefchrevcn

bceft, dat „ de Reizigers van den Hage zh betovert zyn, zelfs

5, na dat zy de grootshedcn van Parys , en de zeldzaamheden van

„ Italie gczicn hebben. En wannccr hy daar en bovcn in het

kort aanrakende 't gecn hy daarin aanminnig gevonden heeft^

zegt; „ Aan de ecne zyde gaat men na de zee langs een weg,

„ waardig de Roomfche grootheid ; aan de anderc tixcd men in

„ een Bofch , het aangenaamfte dat ik in myn geheele leven zag.

„ Ter zelver plaatze vind men huizen genocg, omecn groote en

J,
trotze Stad te maken, boomen en wandelingen genoeg , om

„ eene
{a) Le Comte de Boulaiiivilliers , Hijloire de fancien Gouvernement de la Frame, Tom. III.

tag. i6iJ. etiit. ic HoIJaude.

(b) Oeuvres melies , Turn, II. pog. ayy. edit, de i-jo6 d'Amfierdam.
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,, eene overaangenaame eenzaamheld te verfGhaffen." Op de Uu-

„ rcn , die icdcr voor zig bdteden kan , vind men 'er de cenvou-

„ digheid der plaifieren die men te Landewaart genict : en ge*

„ duurende die welke ten dienfte van 't gemeen gefchikt zyn , zict

„ men cr alles, wat hct gckrioel der volkrykfte Steden zou kon-

„ nen uideveren : Zoo heb ik, zulks overwegende, naauwlyks

konnen bezeffen , hoe 'er niemand gevonden zy , die gepoogt

hceft, de waarheid van zoo uitmuntendenenaantrekkelyken lof,

door aanwyzing van de byzondere gedeeltens daar toe gehooren-

de, te beveftigen.

Egrer men zal met my , wil men aandagt gebruiken > en rede

plaats geven , belydcn moeten , dac *er tot nog toe niets gedaan

is, dat daarna gelykt. Want wat den Florentynfchen Edelman

bctreft, Guicciardjin mecn ik , die de Nederlanden wel fraai en

lofiyk, maar veel eer doorlopen als befchreven heeft , 't zoude

in waarheid zyn bcftek te buiten gegaan hebben, zoo hyzig met

de byzonderheden van iedere Stad lang had opgehouden : nogtans

noopt by fchier als met iedere regel elk Hollander omuitte voc-

ren 't geen hy flcgts in 't voorby gaan aanraakt.

De geleerde Boxborny die zoo welaan ons Vaderland verdicnt

heeft, zou fchynen daar toe nader verpligt te zyn gewceft, wan-

neer hy ondernomen heeft, Holland in zyne Steden en voornaa-

me Dorpen ten Tonecle te voeren. Maar hy voldeed ook aan 't

oogmerk van zyne Befchryvinge, wanneer hyalleen't veornaam-

ftc en 't algemeen van 's Graven-Hage ter befchouwinge voort'

bragt, laatende 't overige voor rckening der geenendien'tluften

mogc dc Steden iedcr afzonderlyk te vcrhandelen*

Minder rede nog heeft men om dcnloffelykcnHiftorie-fchryver

Fieter Qhrijliacnfz Bor te belchuldigen, als of hy met de befchry-

vinge aan 't hoofd van 't negende boek zyner Hiftorien gevoegt,

niet voldann hadde aan den eifch van *t wcrk ; want fchoon zulks

waar is, hebb' men te denken, dat hy daar toe niet eigentlyk ver-

pligt was volgens de wetten die een Hiftorie-Schryver in agt te

nemen heeft. Men danke hem veel eer, dat zyne liefde voor

deze zyne woonplaatzc hem aangezet heeft , om eene wel met
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bchandclcn van zoo wnardigen voorwcrp te kofte te leggen.

Deandere, zoo veele eeuwen geenzints tellende, maar rufm

zoo hoog f^eftegcn door veelerlei omftandigheden , die tot haar

als een middelpunt zyn t'zamengevloeit , en zoo gelukkig ge-

plaatft , dat indien een ftroomende rivier of levende bronnen

haaren boezem ververfchen mogten, in geheel Europa, mogelyk

in de wydc wcrreld niets volmaakter zou te vinden zyn ; heeft 'er

wel veele gevonden die ftukswys dit of dat t'haarer lof hebben to

boek gebragt : maar niemand onderwond zig haare oudheden met

cenio"c zorg na te fpeuren, te bebouden de kleinc overblyfzelen

van geeftelyke en werreldlyke gebouwen , die de gcftadige wilTe-

ling der tydelyke zaaken gefloopt of verandert heeft ; of den aan-

wafch van een plaats, die zedert de opregtinge van deze onzc

Republiek , door 't bebouden der voorige, en toevoegen van

nieuwe voordcelen , zoo zagt en zeker ter vermaardheid gerezen

is , met eenige naaukeurigheid te toonen.

Dit is te minder in te fchikken, als men ziet, dat zelfs eeii

nanzienlyk Vreemdeling {a) getuigt , dat '; Graven-Hage in de

laatfte jaaren der regeeringe van Hertog Philips van Botirgondie^

en zLilks over ruim derd'halve eeuwe, alhegon te werden eenevan

de eerjle Steden van Holland', en dat een ander, by ons meer be-

kcnd, en, om de keurigheid zyner vernuftige oordeelcn en zin-

rykc uitdrukkingen by alle fraaie geeften geagt , de vermaarde

Saint Evremond {h) , al over meer dan tzeftig jaaren gefchrevcn

heeft, dat ,, de Reizigers van den Hage als betovert zyn, zelfs

„ na dat zy de grootshedcn van Varys , en de zeldzaamheden w^n

„ Italic gczicn hebben. En wannccr by daar en bovcn in bet

kort aanrakende 't gecn by daarin nanminnig gevonden heeft

^

zegt; „ Aan de ecne zyde gaat men na de zee langs een vj^g,

„ waardig de Roomfche grootheid ; aan de andere ti-ecd men in

„ een Bofch , bet aangenaamfte dat ik in myn geheele leven zag.

„ Ter zelvcr plaatze vind men huizen genocg, omecn groote en

„ trotzc Stad te maken , boomcn en wandelingen genoeg , om
,, eene

(a) Le Comte de Doulaiiivilliers , Hijlo'tre de rancien Gouvernement de la trance , Tom. III.

bag. \6i. edit, de HoUanele.

(b) Oeuvres melees, Turn, II. fog. lyy. edit, de ijo6 d'Amfterdam.
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„ eene overaangenaame eenzaamheld te verfchaffen.' Op de Uu-

„ rcn , die icder voor zig bellcden kan , vind men 'er de cenvou-

„ digheid der plaifleren die men te Landewaart genict: en ge*

„ duurende die welke ten dienfte van 't gemeen gefchikt zyn , zict

„ men er alles, Avat hct gckriocl der volkrykfte Steden zou kon-

„ nen uitleveren : Zoo heb ik, zulks overwegende, naauwlyks

konnen bezeffen , hoe 'er niemand gevonden zy , die gepoogc

heeft, de waarheid van zoo uitmuntendenenaantrekkelyken lof,

door aanwyzing van de byzondere gedeeltens daar toe gehooren-

de, te beveftigen.

Egter men zal met my , "wil men aandagt gebruiken , en rede

plaats gcven , belydcn moeten , dac *er tot nog toe niets gedaan

is, dat daarna gelykc. Want wat den Florentynfchen Edelman

bctreft, Guicciardyn mcen ik , die de Nederlanden wel fraai en

lofiyk, maar veel eer doorlopen als befchreven heeft , 't zoude

in waarheid zyn bcftek te buiten gegaan hebben, zoo hyzig met

de byzonderheden van iedere Stad lang had opgehouden : nogtans

noopt by fchier als met iedere regel elk Hollander omuitte voe-

ren 't geen hy flcgts in 't voorby gaan aanraakt.

De geleerde Boxborn, die zoo wel aan ons Vaderland verdient

heeft, zou fchynen daar toe nader verpligt te zyn geweeft, wan-

neer hy ondernomen heeft, Holland in zyne Steden en voornaa-

me Dorpen ten Toneclc te voeren. Maar hy voldeed ook aan 't

oogmerk van zyne Befchryvinge , wanneer hy alleen 't voornaam-

fte en 't algemeen van 's Graven-Hage ter befchouwinge voort-

bragt, laatende 't overige voor rekening der geenendien'tluften

mogc dc Steden ieder afeonderlyk te verhandelen.

Minder rede nog heeft men om dcnloffelykcnHiftorie-fchryver

Vieter Chrijliacnfz Bor te betchuldigen , als of hy met de befchry-

vinge aan 't hoofd van 't negende boek zyner Hiftorien gevoegt,

niet voldaan hadde aan den eifch van 't wcrk ; want fchoon zulks

waar is, hebb' men te denken, dat hy daar toe niet eigentlyk ver-

pligt was volgens de wetten die een Hiftorie-Schryver in agt te

nemen heeft. Men danke hem veel eer, dat zyne licfde voor

dcze zyne woonplaatzc hem aangezet heeft , om eene wel met
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^ierlyke, maar eenvoudige en oprcgte bcfdiryvinge van den Ha-

gc cotvereeuvvigingvandcszelfslof inzyncHiftorien te vlyen. Be-

lialven dat ze omftandighcden behclft, die mente vergeets elders

zoiide zoeken.

Maar men zou mogcn verwagt hebben, dat J^acol^ vanderDoeSy

die eco afzonderlyk boekje met den titel vzn'sGravcjhHage, zoo

ik giff' ontrent het jaar 1666. in vaarzen hceft gefchreven, vry

breeder dat werk zoude hebben uitgehaalt. Te meer dcwyl hy

zynde van ecn geflagt dat deel had aan de Haagfche Regeringe,

vermoedelyk behulpzaamhcden kon ontmoeten, waar toe nie-

mand anders tocgang zou erlangen. Let men evenwel , dat zyn

cogmerk gcwecft is, alleen't gecn hem alsbyzonderlykden/i^^^

cigen en daarin aanmcrkelykft voorquam te boek te brengcn en

opecnen vry vloeyendenenongedrongentrantvermaaklyk voor tc

dragcn; Let men, dat hy doorgaans met weinig woordcn eene

groote kundigheid der Oudheden van *s Graven-Hage doed bly-

kcn , en anderen aanleiding gegeven heeft , om nader uit te vors-

fchen 't geen hy flegts van vcrre ontdekt ; men zal hem altoos

moeten dank weten, voor 't geen hy gedaan heeft, vcrr'vanzoo

loffelykepogingen tc veragten, of over 't geen agtergebleven is, te

willen vitten.

Over de laatfte Befchryvinge van '$ Graven-Hage in den jaare

17 1 1, door Gysbert de Cretfer uitgegeven , zal ik lieflT: niet oor-

deelen. Het inzigt is zekerlyk goed gevveeft » en heeft ter eerc

van 's Graven-Hage geftrekt; maar dat in 't algcmeen geoordeelc

is, daarin geheel niet voldaan te zyn aan \ geen den Haag vcr-

dient, geloof ik te mogcn zeggen, zonderdat ik kan befchuldigt

werden van hem te kort te docn.

Nopendc 't Kcrkelyke van den Hage , byzonder der tyden voor

de Reformatic, vind men 00k iets in dc Oudheden en.Geftigtenvan

Delft en Deiflatuli initsgaders van ''s Graven-Hage in den jaare 1720

gedriikt, 't geen zynen lof verdient. Beide, de Schryver H. van

HeuJJen en de Vertaalder en Aantckenaar Ht';;;/^ vanKyn, hebben

zoo daarin , als in alle de andere deelen van hun werk » dat de

Kerkelykc Oudheden der Vercenigdc Nederlanden bchelft, ge-

toont
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toont in de gcfchiedeniflenonzcs Vaderlandsecnongemecnekun-

digheid te bezitten , en ze hebben my ook in veelen aanleiding

totonderzoekjligtinduiftcrlieid en ftofFe, tot vervullinge vcrfchaft.

Dit is al Wilt my voorgekomcn is nabcfcliryvinge van den Ha-

ge zwcemende, en't geenallesbyecngevocgtonbequaam fclicen

om de waardye van dien Hag^ , wiens lof in digt en andcrs, on-

telbaare maalen is uitgegalmt, te doen kennen. 'tGeen my aan-

leiding gaf, om eerft tot enkel vermaak , na tc gaan, wat men
meer daar van kon ontdekken. Hier in eenigzints gevordert, be-

quam ik ten deele oorfpronkelykc bcfcheiden , ten deele affchrif-

ten buiten alle bcdenken van verzieringe, zelfs ook eenls;e Recris-

ters; waar door ik ontdekt hcb, 't geen by gebrelc van zulke ze-

kere en ontwyfFelbaare bcwys-ftukken tot nog toe hid fchuil ge-

gaan; en in hoe vecl gevallen de voorgaande Schryveren of ge*

mift of magerties aangeraakt hadden zaaken, welke nogcans ver-

dienden geweten te wcrden, en waar van my een geheelen oegfl:

zig opdeed.

DeSjter zydcleggende iets anders 't geen ik onderhandenhad-

dcj heb ik, naaft bczighedcn myne profeilie betreffende, my ge-

heel aan dit werk overgegeven , en myne pogingen aangewend,

om te konnen leveren ecne Befchryvingc , niet beftaandc in al-

gcmeene verheffingen en loftuitingen , die hoc welgegrond ze

wezen mogen , egter niet voldoen aan die na kennifle ilaan , en

welker betragtinge nijt is, fimpcl te lezen 't gcen ze dag aan dag

met oogen befchouwcn konnen, maar open gelegt te vinden, *c

gecn juifl: niet in *t oog valt, maar wetens-waardig zynde, uit

oLide brieven en befcheiden , byzondere aantekeningen , berigt

van oude hiiden, te ontdekken of te beveftigen ftaat, en dooree-

ne befchryvinge voor vergetelheid bewaart plecg te werden. En
fchoon ik verre ben van verwaandelyk tc denken, dat ik voldaan

zal hebben aan 't geen ik zelfs agt, dat 'sGraven-Hage verdient;

durf ik egter hoopen , dat men in dezc Befchryvinge verfcheide,

en niet kleine hoofd deelen , vinden xal , waar aan alle de voorcn-

gemelde naauwlyks gedagt hebben , en waar van egter zoo vecl te

zefTgen valt, dat het wonder is, hoe het door iemand, die voor had in

byzonderheden zig in te laatcn , overgcflagen heeft konnen wcrdtn

.

•k-k'f-k'k Ik



V O O R R E D E.

Ik heb in hec wcrk die ordre gehouden, dat ikheblaaten vooi*-

gaAnal'tgcenhctlichaambctrcft, datnu hier te voorfchyn komt;

in meninge om in 't vervolg ook tc geven dcbefchryvii^gevandc

Re-Tcringe, die dit fchoonc lichiam als bc2ielt,cn hct zelve doeC

blyvcn in die goede ordre , w^iarin het gezien wcrd , met al het geen

tot dc Politic en Juftitie betrekkelyk is. Mitsgaders dc Lyftcn der Re-

<Tcntcn,waarin men meer oudhcids en mcerluiftervinden zal, als

doorfTaans vermecnt werd in opzigt van 's Graven-Hage plaats tc

hebben vj-ehad. Hoe ik dc byzondere deelen gelchikt heb , is nodc-

loosalhicrtemcldcn, dewyl de korte inhoud der Hoofd-flukkeni'

hierngtcrvolgende, zulks klaar vertoonen kan, en dierhalven eeii

van beiden veel ligtvooreen v^drietige herhalinge zoudekonnen

opgenomen werden.
''^'"*

Voor al vertrouw ik, dateenieder zig verwonderen zal, in dit

mynjegenwoordigwerkte vindeneen getal van vcrr' over de vier

hondert Authentieke ftukken , waar door ik de oudheden , zoo wel

als den jegenwoordigen (land van '5 Graven-Hage , v^dnigc zakeii ,

uitgenomen,ineenhelderendaghebkonnen ftellen, en die ik, om
dert diaad van 't verhaal niet af te breken , ten grooten deelc , of irt

aantekeningenjtcrbevcftigingvanveelc omflandighcdendienendc,

ofanders onder de Bylagcn geplaatft hebbe. In welke aantekeningen

ik ook gepoogt heb te verklaaren verfcheidc oude woorden , welker

betekenis , door 't verloop der eeuwen , en 't verdwynen der zaaken

duifter gewordcn is.

Zoo icmand dnar en tcgendcnkenmogt,dat ikmygcgevenheb

in zommige kleinigheden, die gelieve,eer hy volkomently k befluite,

tc overwcgcn, dat 'cr ondcrfcheid te makcn is, tufichen 'tbefchryven

van Hiftoricn vanbloeyendcLandenenmagtigeStaateni en de be-

handeling van enkele Steden. In de eerfte zoud' het met regt voor

laagenlaftchoudenzyn, gewag te makcn vanhetkoopen van een

huis , het bouwen van een Waag, Vlceshal enz. of hct fligten van een

Hofje ; maar in opzigt van de laatflc is niet onverlchillig te weten

,

wanneer zckerc flraataangclegt ofgeplaveit, een Boterhuis of Brou-

werye getimmert, of een Walletic, hoc laag ook,is opgeworpen: waar-

,<)m 'er dan ook rede is, van alzulkc omftanuigheden bcrigr tc geven.

Hier zoud' iknu ook mynevcrpligtingebctuigcnaan die gccnc,

die
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die my inhetbyzetten van dicoudcRegifters, oorfpronkclykebrie-

ven 5 en andere egte bcicheiden , die duizenden in getal door my ge-

examineert en gelezen zy n, als mede in 't leenen van eenige naaulyks

vindbaare boeken,goedhertiglyk behulpzaam zyn gewceft; maar

dewyl dezelve myne Vrienden niet gewilt hebben , dat hunne naa-

men vcrmeld zouden werden , moec ik my te vrede hcmden , zulks in

het algemeen te betuigen, en den Lezer, die uit de zaaken en ftukken

zelfs daarvan overvloedig zal beiigt werden, verzekeren , dat het zyn

waardige Beminnaars der Vaderlandiche Cudhcden , zoo wel als van

'sGravcn-Hages lof en luifter, die wcl hebben willentoebrengen om
ditwerkj metalwatinhun vermogcnwasj tehelpen c^iercn. 'tZal

my egter vry ftaan opentlyk te erkennen de zonderhnge gunfte , wel-

kebetdeEd.Mog. HccrenPrefident enRaaden van den Hove van

Holland behaagtheefc my teverleenen, in den toegang tot de oude

Archiven van den Hove, eenfchat,grooter als iemanddenken kan,

die daar van nooit aandagtig gebruik heeft konnen erlangen ; en waar

door's Lands gefchiedenifleneenongelooflykligt zou konnen wer-

den by gezet. HebbcndcbaareEd. Mog ^onaangeziendegcfchillen,

dietemettuffchendenHoveendeMagiftraatgerezeii zyn gcweeft,

my egter cdelmoediglyk toegeftaan,al "t geen ik gemeent heb ten nut-

te van het werktc konnen dienen: 't geen zeker niet van klein ge-

wigt te agten is,gelykde veelvuldige aantrekkinge der Memorialen

bevcftiiien zal.

En op dat er niets aan ontbreke, 'tgeen men gemeent heeft een

werk van deze natuur aangenaam te konnen maken , zal er de Lczer

ook vinden een goed getal konftplaaten , waar van maar eene eenige,

n^amentlyk de Kaarte van Guicciardyn , de copye is van eene oudcre

,

zyndealledeovcrigcnunieuwlingsgemaakt, ja verre het meerder

deel verbeeldingen van 't geen men nog nooit gedagt heeft in print

te brcngen ; en daaronderverfcheide, die vertrouwt werden den

Lief hebberen van de Oudheid overaangenaam te zullen zyn.

Insgelyks heb ik agter de Bylagen gevoegt een lyft van de Au-
thenticke ftukken vanvroegere en latere tyden, die geheel in dit

werk te vinden zyn , op dat een ieder dezelve zoude konnen gcbrui-

ken , niet alleen met opzigt op het onderwerp waarvan ze handelen

,

'tgeen het Regifter der zaaken zal aanwyzen; maar ook met betrek-
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king tot dcomftandigheden van tyden, plaatzen en perzoonen; en

om dezelve, ter vcrgelykingcmet andcre van die tyden ,
promptelyk

enc-cmakkdyktckonncnvinden. Waardoorzeookdienen konnen

voor allc, die dc zaaken daarinne vervat op een Hiftorifche ordre po-

gen na tc gaan , dat in verfcheide gevallen van de hoogile nuttigheid

zyn kan.

Eene zaak had ik byna vergeten , hocwel hoognodig , om dat zom-

mige daar aan geweldig tillen ; te weten , dat ik my niet zoo ftipt ge-

bonden heb aan 't gecn het Hollands Digterdom zuiver Duitfcli

nocmt, of ikhebmyverftoLitook opvecleplaatzen zoo gcnaamdc

ballaard-woorden te gebruiken. Men houde my ten goede, datik

over 't verwerpen van alle zulke woordcn nict allezints met de zulkc

gevocle ; maar in tegendeel vermeene, dat men veele zaaken , ondcr

ons in beftendig gebruik aangenomen , klaarder en verftaanbaarder

kan uitdrukken met die zoo gcnaamde baftaard-\voorden,alsmet het

vemieende zuiver Duitfch, 'tgeenzommigetragtenin te voeren,

maar 't geen ik niet merke dat ingang vindby Luiden,aan welker

oordcelikmecnmcerdertemogenvertrouwen, als aan de kiesheid

derDigteren. Ondertuflchen ben ik vriend genoeg van al wat tot

verbeteringftrekt,envanalwat tet eer van '5 Graven-Hage dienen

kan , om met genoegen aan te zien ,dat kundiger herflenen en be-

fchaafder penne verbetcren de gebreken,die in dit werk nog zyn

ovcr<2;ebleven , en wclke ik vertrouwen durf dat de belcheidenhcid'

van oplettendeLezerswelzal weten tefclaiften, en ook zal zicn dat

niet alle't mynen lafte gcbragt behoorentewerden ; hebbende bo-

ven dien de voornaamfte aangewezen , op dat den Lezer zoo veel ge-

mak als mogelyk is, werde toegebragt.

Heb ik nu getroffen *t opperfte vanmynwit, genoegen tegeven

aanLuidcnvanoordecl ,ik zal mynen veeljaarigen arbcid voldaan

rekenen; wilmy ookiemandbcgaane misflagen aanw^^zen, mync
poginge zal zyn die te verbeteren , en diergelykc in dezes werks

tweededeelvoortekomen. En 't zal my aanmoedigen om 't zelve

metluftenyvertevoleindigen,zoo'tGod behaagt my gezondheid

te verleenen , welke ik mynen Lezer van herte wenfchc.

HAGA.
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'Edes prifca Ducum , non whs , tamen urhibus ipfa

Major-) & a Batavo principe nomen habem:

Sto Thetyn , Famumque inter, latus inde procellis ,

Parte alia umbrofum robore cinBa latus.

Hie Themis-) & facras loquitur Prudentia leges

^

Et trepidos infons excipit aula reos.

Hie ediBa Patrum , & magni deereta Senatus

Colligit J & patria profpicit una fu£.

Auriacusque meis aceedens laudibus heros^

Altius mguflum tollit ad aftra caput.

Quas aquilas , qu£ figna vides ? vexilla , triumphos >

Hae funt Naffovia parta trophdea manu.

Cum focidd pugnant urbes , pugnantibus adfum

:

Et partem pugna , conjiiluiffe, puto,

C. BARLitUS.

:ii- ^ :}t- ^ ^ :U-^ yp "^ ^"^f vp fM
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HAGAM COMITIS
A U

ORNATISSIMO CONSULTISSIMOQUE VIRO

JACOBO DE R/EMER
Nova defcriptione celebratam.

""Audabunt alii vi^ricis mania Roma ,

Hiefalymam C/ariis tollit in Afira modis.

Hllim calamus veteres re/onavcrit arcesy

Quas ferit infanis Bojphorus acer aquis.

Hifed ApoUinea muros cinxere corona ,

Qtich ah Alexandri nomine no?nen erat.

Amfleli<s , Sequan^ve alius cclebraverit urhes^

Et plures, quarum fama perennis erit.

Ut gelidi fontes capiant & Clivia Tempe ,

De/iciis captor plus tamen , Haga , iuis.

Orhe etcjiim Batavo magni compendia mundi

Tu cor , tu Batavis ipfa medulla tuis.

Pulcbrior Auftrali mage fplendet tramite curru

Cinthius , in 7nedia dum regionc nitet.

Sic alias radiis urhes recreafque fovefque^

Sufflciens animo gaudia cuique fuo.

Si fyhtft placeant , hie unica fylva Batavis ••

Hie graditttr parili junBa puella proco.

Gaudet Olympiaco fi quis contendere curfu,

Fronde fuper viridi Jaxea Jlrata via efl.

Quern juvat apricet Sceveninis Utus in aflis-

Cum pofuit tnmidas Ennojig^us aquas.

Omni-



Omnigenas igltur veneres mnple&erls una ,

Qfias negat tirbs aftbi clara vel ulla dare.

S'l qua vel'it inerces , quas divite cont'met area

,

Tollere Pieriis alta per ajlra modh

:

Hie atiro intexta chlamydes, mtilticia abundant,

Gemmarmn genus aiit cop'ia major ubi

?

De/icias qu'is avet, quts pulpamenta Luculli,

Ho/pitlbus diibia hie eana parata datur.

QuldTyrus^ autBabyhn, quid Memphis teda Juperbit

Mtherea-, artifiei litnina ftruda tnanu^

Hieprivata domus Jimilis per/ape Paiati,

Et Fariiim muris marmor ubique nitet.

Hie /lint purpurei Domini^ Regumque Minijlri:

Nobilium nufqnajn eopia tanta virum.

Hie Themis, hie Pallas, Venus hie Eryeina triu?nphat

^

Hermes eloquio regnat & ipfe fuo.

Denique quiequid habet fpatioji maehina mundiy

Continet hac gremio dapfilis Haga fuo,

Materies alto eerte eelebranda eothurnoy

Laffaret Clarii pleBra canora Dei.

Pofl aliosJupraque aliosfignare tabellis,

Tu potes , Aftrea laujque deeufque Dea.

Tuque per annales repetis , RIEMERE, vetujlos

,

Hujus ut illujlris fata fuere loei,

Haganos veteres, eomitujnque ab origine dueis,

Pauca quibus fummus feeula crevit honos :

Et majeftatis quam fit venerabjle cm0is

Nomen, ab arte tiiafperat habere liber*

Incrementa Deo eum talia debeat Haga,

Hancfamam calamo -, feriba polite -^ tuo.

JOANNES VAN DAM.

*####:,«: ^ »SGRA-
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i-Et heele Laht in 't klcin, de Waege van den Stacr,

De Schaeve van de Jeughd, dc Schole van de Dacd,

Hct Dorp der Dorpcn geen daer yeder Sreegh een pad is,

Maer Dorp der Steden een daer yeder Straet een Stad is,

De rondom groene Buert, hecrondom ftecnen Hour, .

Des Boers verwondcringh, al komc hy uit het wout,

Dcs Srcmans fteedfch vermaeck, al komt hy uyt de mueren,

Der Vyanden ontfagh, de Vryfter van de Buercn.

De Werelds leckerny, dcs Hcmels welgevallj

Is 't daer met all gefeght, foo ben ick meet' dan all.

CONST. HUVGENS.

O P D E

BESCHRYVING
VAN

sGRAVEN-HAGE,
DOOR DEN HeERE

Mr. J A C B D E R I E M E R^

RECHTSGELEERDEN.

Euwig groene Haeg, omringt met luftwaranden.

Die Vorften doet ontbranden

Naer u\v belommert dak, waer op 't gevogdt fpringt

,

En uwen luifter zingt

!

o Tempe ryk van pracht! prieel der nachtegalcn \

o Koor van vreemdc talen

!

o Wecldrig Paradys, waer 'c goiide boomoofr glocit".

En 't zilvcr beckjc vloeit

!

Wie zag te Sidon ooit, hoe hoog ten top getrokken.

Zoo' n krans met groene lokkcn ?

£n



En zulk cen weidfche pruik van groen fluwele bla^n

Op Romes fchedel ftaen ?

Wie zict nu d' afgunft niet aengroeien van de Steden

Nu zy die Vlek zien treden

Gelyk een koningin, dat voor gcen Stcdcn wykt,

Met torenkronen prykt.

En ryklyk is omftuwt met blinkende paleizen

!

Wat zie 'k al Steden deizen

En zwichten voormyn Haeg; zelf Karia flaetaf.

Hoe trots op 't vorftlyk graf.

Egipte durft thans zyn grafnaelden niet meet noemen.

En Rhodus naulyx roemen

Op zyn Kolofliis, ryk van fchoonheit, eel van ftof.

Noch Meden met het hof

Van Cirus pronken, want de Haeg, het Hof der hoven,

Gaet al dien lof te boven.

Rep my van 't godtsgevaert van Herkiiles niet meet

o Tirus ! eeuwige eer

Der koopfteen , want daer blinkt gecn glans meet in uw wezcn«

En gy vermaert Efezen

!

Dat op den tempel van Diana flus uw kruin

Verhief, en thans in puin

Bcgraven legt, zwyg ftil; de Haeg hceft fchqcnder kerken ,

Draegt veel doorluchter merken

Van eer en heerlykheit, en flikkert, ryk van licht,

De werelt in 't gezicht.

o Fiere Kroonvoogdes der dorpen, ryk van glory,

Befaemt in 's Lants hiftory

!

o Vrygefproken Vlek, alwaer de Vryheit woont,

Haer fpeer en hoet vertoont

!

Gy zyt de parel en 't fieraet der Heerlykhedenj

De diamant der Steden
j

Dicouttyts, tot cen blyk van uw grootmoedigheit,

De wallen hebt ontzeit.

o Wieg der Prinfen, en eerzetel van de Graven!

o Luftvertrek der Braven!

'k Zie in uw enkel Hof, het welk myne oogen ftreelt,

Ganfch Nederlant verbeelt,

Dat, uit de tranflen van zyn ftaet en glorybogen,

Hier fnel komt aengevlogen, r

Gelyk een wakkre vlucht van adelaers, bcluft.

Tot welftant, vredc en ruft

Van ons gemenebeft, wiens oogen ooit bezwyken,

Naukeurig toe te kyken.
• :^ • ^ • • * pier



Hier wort het Oorelog , befpat met brein en bloet/

Hoe razende en verwoet

,

Zvn helm en zwaert ontzeit > de Vrede, blont van hairen,

Bekranft met korenairen.

Hier zie ik hoe het Recht, ten hemel afgedaelt,

Met d' cdle zon beftraelt,

Met zwaert en evenaer verfiert, grootmoedig pryken.

En nimmermeer bezwyken,

Nu 't op een grontzuil van de Waerheit ruft en leunt,

En op het wetboek fteunt.

Hier wort de Boosheit met de klaterende zwepen

Vervolgt en aengegrepen

Van d'onvermurwde ftraf, die in een kerker woontj

Deblanke Deugt gekroont}

De Dapperheit vereert, gewoon te zegevieren.

Met palmen en laurieren.

Wat hebt gy wel gedaen, <5/^ Riemer, dat uw geeft.

Die voor geen arbeit vreeft,

De wieg en bloeiftaet van de Hage naer wou fpeuren,

Uit gryze willekeuren

Der Graven, out van ftyl, giftbrieven laeg van trant,

Beroemt in Nederlant.

En wie zal-'t laken , o,de Riemer^ dat ge uw krachten,

En bezige gedachren

Hebt afgezondert om de fchoonte en zeltzaemheen.

Van 's Gravenhaeg te ontleen,

En al de duifterheen van zyn gebeurteniflen

Hebt trachten op te vifTchen.

Elk zal u roemen, o, de Riemcr, wiens vernufc

In gene zaken fuft,

Dat ge al wat herelyk en waerdig is geweten

Aen eene guide keten

Van uw gefchriften hebt gefchakelt, hecht en fterk.

Ik dank u voor dit werk

Dat zelf de Haeg verplicht, de ziel der zeve Staten,

Met al haer onderzatcn.

En reik u, voor uw dienft en yver, bly te moe.

Dees kians van lettren toe.

H E N D R I K SC H I M.

KORTE
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HOOFT-STUKKEN.

E
I H O O F T-S T U K.

Erfie aanleg van 'sGraven-Hage ; oorfprong van deszelfs naam, en hoe het in

zyne eerjte begmzelen door de Opperbeeren van tyd tot tyd is aangemerktgeivoV'

dm. bladz. I.

I I.

Gelegentheid en plaatzelyke befchryvinge van ^s Graven-Hage , mitsgaders van de

Dorpen Eikenduinen , Loosduinen en Scheveningej ^Is mede van de Adelyke

Huizen en Lujihoven onder Haag-Ambagt gelegen. 13,

I I I.

Stigtinge, oudeverdeelingen, verfcheideneuitzettingenofvergrootingenvan 'sGra-

ven-Hage, mitsgaders omgravmge met water-vejien en tyd ivanneer zulks zy ge-

fchied. Deszelfsjegenwoordige uitgejirektheid engroote wegen ter aankomjie. Me-
nigte enaanzien van Inwoonderen. jo,

I V.

Befchryving van het Hof-gebouw , deszelfs kameren en haar gebruik. Van de Beek

en Hof-gragten. Orde van S'. Jacob of door Graaf ¥\oxis den V. ingeflelt zy.

Algemeene Utaats-vergadermge in den jaare 165 1 gehouden op degroote Zaal van
'/ Hof. Van de Staats en andere Vergaderingen der Kollegien aldaar , zoo de Pro-

vmtie van Holland^ als de Generaliteit betrejfmde. Rade van de Domemen der

Heeren Prin§en van Oranje. Kaftellanye van den Hove. Poortiers van de Hof-
poorteu. Hof-beer^ oorfprong en verdeelinge van dien. Binnen-Hof. Bmten-Hof.
Gevangen-poort. Cmgcl van den Hove ; eenige omjlandigheden aldaar. Stadhou-

ders tuin nu het Plem. 106.

V.

De Marh-Kapel ten Hove befchreven. Daarin door Hertog Willcm van Beyeren

gefiigt ecne Vikarie ter verzoeninge van de dood van Heer Gerard van Waterin-

gen. Daarna door Hertog Aalbregt van Beyeren aldaar opgeregt een Kapittely

bejlaande in cen Dcken en fji'aalfKanufinikken. Hunne Voorregten , Vrydommen

,

goederen en aanzien. Namen der Dekens en Kanunmkken^ met hetgeen van leder

m '/ byzonder aangetekent iverd gevonden. Verfcheide altaaren m dezelve Kapel.

Begraaf-plaatzcn van Vorjlelyke en andere aanzienlyke Perzoonagien aldaar. j B 3

.

V I.

Onderzoek door wien en 'ui'anneer de S'. Jacobs Kerkgejligt zy. Rampen en onheilen

dezelve overgekomen. Hoe ze zig van bititen en bmnen o^doed, Gefcbilderde glazen.
^###^## 2 He^
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Het Choor. Ve 'li'apmen van de Ridders van V Guide Flies ^ en verhaalby wat

eeke eniheld dezelve aldaar zyngeplaatji. Uitmnntende Towbens en andere cierlyke

<verbev€tiegraftckcnen. Infcriptien. Wapenen. Orgel. Tafereden van GildenSi

itanneer en om ijuat oorzaak daargehangen. Broederfchappen van S\ Jacob, 't

Bedige hitis j 't H. Sacrament en andere. Getyde enH. Geeft-Meejlers eertyds

m deze kerk in acmzitn. Grootgetal der Altaaren. Beeld-Jlor?mng m deze kerk.

Namen der Pajloors m de Roomjch-Katholyke tyden , hunne aanzienlyke woon-

plaatze
,
genaamt de Paftoors-Warande -, en Leeraars na de Reformatie. Verhan'

delinge hoe het Kerkelyk bewinden bejiiertans befiaat. KerkmetJierSy Rentmees-

ten en K after by ns:ien voorheen en tans aangeftelt is;orden. lyd van de inwydinge

•van de Kerk. Ferfcheide Kapellen, en onder anderen die van de Heeren van Af-

lendelfc. Ferhaal van een aanmerklyk voorval m den jaare 1 5 24 m deze kerk ge-

beurt. 273'

V I I.

Sint Yinccnts-Kloojier en Kerk door wien en wanneergeftigt. Wierd in 1403. dooft

dm Abt van Middelburg tot een Convent zyner orde aangenomen. Door Frouwe

Margarera van C\cve,Jltg/ier van 'tgebouwy eer(l en naderhand door anderen

metgoederen en voorregten begiftigt. Naamen der Triors. Termynen of Predik-

beurten aan het nieuw Convent toegewezen. Hoedanigh'id engejialte van deKerk.

Broederfchap van S\ Vinccntius Ferrcrius aldaar opgeregt; en plegtige omme-

gang ter zyner eere. Begraaf-plaatzen van Vorjlen, Ldelen en andere aanzienlyke

Perzoonagien. Grootgetal van Kapellen m en aan deze Kerkgebouwt. DeSa-

crtjiie afgebrant en door Vrouw Anna van Boffm iteder opgettmmert. Dekerk

zedert de Reformatie tot denjaare 1617 tot een Arzenaal gebruikt. Hoe en by wat
gelegentheid dezelve in dengemelden jaare weder tot de oejfemng van den Gerefor-

mttrden Godsdienjt is geopent. fVierd in denjaare 1625 aan de Magifiraat in eigen-

dom overgelatcn: dog onzeker, of die 'ui^el oott in V bezit is geweeji. Naamlyjle

van Kerkmccjlers en Rentmeefters. Hoedanigheid van V Kloojier. In 'tzelvewier-

den voorheen 's Lands Privilegieny Charters, enz. bewaart en in kijlcn en kafjen

opgejloten. Niewwe kamer door de Staten van Holland in den jaare 1558 aange-

timmert tot het hoitden van hunne Vergadermgen. Door ivien zy aldaar izierden

befchreven, enhetemdewaartoe. Ditregtu;ierd hen naderhand bet'U'i/l. 't Kloof-

ter in denjaare 1576 door de Staten m eigendomgegeven aan V S*. Nicolaas Gaft-

huiSy en de Kerk tot behoefvanden H. Geefty Leprooshuis en V Corpus van den

Hcge. Naderhand het Kloofter voor 't grootfte gedecite afgebrooken. 't Voorhout

door Keizer Karel in denjaare 1536 beplant. Aanzienlyke huizen aldaar. 364.

VIII.

De Ntewwe Kerk, wanneer en door wiengeftigt. Begrooting deronkoften van den

ganfchen opbouw. Geftalte van de Kerk. Cterlykgefchildert orgel. Grafjchnft van
den Prefident Pauw. Befchryving van het Nieu'Ji' kerk-hof 398.

I X.

t)e Franfche kerk, voorheen de Kapel der Graaven, wanneer en ten wiens behoeve

•weder tot het gebritik van dengezmverden Godsdicnji geopent. IVierd eerjt bedient

door de Plaagjche , en daarna door byzondere Leeraars. Joh, Uitenbogatrt de

cerfie Predikant, die in de Franfche taale aldaar ^redikte. De kapel kreeg daar door

den
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4en naam 'van deFranfche kerk. De eerjie Kofiers na de Reformatie by de Staten

aangejlelty en hunnejaarlykfche beloonmge. Hoe de dienfi aldaar verrigt 'ji'erd, en

aan wien het beroepen der Predikantm fiaat. Naamlyjie derzehe, zoo ordmaris als

txtraordinaris. De Engelkhe en Hoogdiiitfchc ^er^ , eertyds de kapel van"(Sa-

craments Gildehms. fVierd eerfi aan de Engelfchen mgcruimt, en daarna aan de

Hoogduufche gemeente mede ter oeffemnge van haaren Godsdienfl toegejlaan. l^er-

Jirekte ook m denjaare 1617. tot eene vergaderplaats voor de afgezanderde gemeen-

te. Tans "ji'erden daar in ook verrigt de oejfeninge derjeugt, zoo die in defondamen-

ten van de Religie onder-^ezen 1 als die m de LatynfcheSchoolen tot de Letteren op-

getrokksn iverd. 40 2

.

X.

J)e Lutherfche Kerk in denjaare 1620 voor een gedeeltegejligt , dog naderhand voor

debelfi vergroot. Bejchryvmg van hetgebotiw ^ zoo binnen als buiten. Oerlykor-

gel, Graffchrifien en naamen der Predikanten. Rcmonllrantfche Kerkyiz'anneer

geftigt- Geftaltevanhetgebouw. Kort bertgt van de geweze Vergaderplaats der

Doops-gezmden ofhlcnnomzcn. 416.

X I.

yan de Roomfch-Katholyke kerken. Verblyfvan den jegenwoordigenFaJioor . Kerk
voorheengenaamtder jd'ai-icn, tansgejloten. Nieuwe kerk der janzeniHen. An-
dere Roonifche kerken. 4^3.

X I I.

Befchryving van deSynagogen der ]ooden. 425^

XIII.

Het Suit Nikolaas Gajlhiiis ,het allerondjle onderde Geeflelykegebotiwen ,door 'jvien^

•wanneeren ten isDiens beboeve gejiigt , naawjvkeung onderzogt. Is door Hertog Aal-

brecht van Beyeren allereerjt bcgiftigt met de Kooren-rnaat y IVaagen Elle-maat

^

en door de volgende Graaven en ook door de Staaten van Holland m 't zelve regt

van tyd tot tyd beveftigt. Geene wolle lakcnen tut te fnyden of verkoopen dan binnen

's Graaven-lVanthuis . De Beyaart, ivaar toe voorheen gebruikt. Door izien het

zelve hiiis befiiert werd, en naamen der Regenten. De Kapel daar over Jlaande

,

door den voornoemden Hertog ten dienfle van het bovengemelde Godshnis gebowx't

,

en beide door den Abt van Aliddelburch bekrachtigt. De Kapellanye , eertyds door

M'. J oris m de S\ Jacobs Kerk gefundeert , van daar in de voorfz Kapel over-

gebragt. In laater tyd de Kapel tot een Koorenhms en Waage gemaakt ^ en eindelyk

in denjaare 1615 aan de Magifiraat verkogt en zederttot een Vleefchhalgebruikt.

428.

X I V.

Befchryving van de vier Frouwen Konventen: als I. van Sinte Barbara of Betlehem-

Prortie Konvent. IVaar geflaanheeft. Van voat orde deze Nonnen warcn. Be-

gaven zig in denjaare 1496 onder den Abt van Middelbnrg. Haare armoede. Door
M'. Hugo van Ailcndelfc merkelyk begiftigt. Verftrckte m denjaare 1553. tot
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etn Geregtshof voor den Inquifiteur Generaal derNederUnden. Jlamnerkelyke proce-

duuren tegetis Heer tngel Willemfz Mcmh ^Priefier te Heenvliet, over kette-

rye befchiddigt , aldaar gehouden. De goederen van dit Snjlerhuis ten tyde van de

Reformatie by de Staten van Holland aangejlagen tot onderhond van de Conventua-

len en Predikanten, en 'tgebowiv verkogt en in iji'oonhiazen verandert. In denjaare

iGij.tot een predikplaats gehuurt by den geenen die zig van de publieke kerk had-

den afgezondert, dog by de Magtftraat daarin verhindert. II. Van »y;«f^Elizabets

Konvent; "d.'aar voorheen gejtaan heeft ; is in laater tyd afgebroken en ten deele tot

een iji'eekelykfche Markt-plaatsgemaakt. Verhaal van de onmaatigegiertgheid en vuu-

rige begeerte der Geejlelykheid door ganfch Holland tot rykdojn. Hoe Philips van

Bourgondie zig tenlaatfle daar tegenftelty een ntetiw Reglement tot miet/gelmg

deed ontit'erpen en den Geeftelyken voordragen. Werd by hen alien ver'-jvurpcn , tut-

gezondert by de Ziifterenvan S". Elizabet alhter. III. Fan Sinte i\gncra Kon-
vent, tanshet fVeeshius. Dat 'ernog een ander Konvent ter eere van S". A{;nes

in den Hage zoudegeftaan hebben , vyederlegt. IV. Fan S". Maria in Galilea Kon-
vent in de Pooten , 'tgeen ookgenoemt "-ji'erd het Sufterhiiis op V Spui. Is nader-

hand afgebroken J
op dengrond huizengebowx't , en vantlandgemaakt de Kalver-

markt, Turfen Hout-markt met de dwersftraaten daar op mtkomende. 45 1.

X V.

Verhandelinge van verfcheide Kapellen-, ah I. S". Maria kapel op de Sptii-bnigge. IL
S'. Jacobs Kapelleke m de S'.Jacobs-ftraat. III. S'. Cornelis Kapel en Leproos-

huis aan 't Sieken^ wanneergeftigt , onderzogt. Inwydmg van 7 altaar m de zeli/e

kapel, die in laater tyd tot de vergaderplaats der Regenten gemaakt is. Onderzoek

opde Leproozen, alvoorens zy m 'f huis ontfangen wierden, eu "jveder uitgingen.

Placcaat tegens de bedelarye en ongeregeltheden der door het land loopende Leproozen.

Inbreng der zieken in V huis en middelen tot derzelver onderhond. Plegtige omme-
gang eens 'sjaars door den Hage metfoppen, als mede door het ganfche IVeftland.

Onder de voorregten van 't huis, was de vtjfcherye van de Vyver en ivateren om
het Hof, mitsgaders de beplantnig van den Ryswykfchen "jveg. Is tans een Vroveniers-

hitis ; deszelfs beftier, en naamen der Regenten. IV. Het Kapelleke vant Vrouwtje
met de Ys.x\x\V.tx\;'waargeftaan heeft. V. De Kapel van V Sacraments Gilde-huisi

iji'aargelegen, en waar toe tansgebruikt werd. Het Broederfchap van 'tH. Sacra-

ment, m denjaare 1450 door den Abt van Middelburg en den Paftoor van den Ha-
ge beveftigt. Stond onder een Dekcn en vier Hooftmannen. Plegtigheden en dienfien

by het zelve verrigt. Vereifch ter aanneminge van 7 zelve. Hunne Vergader-

plaats. Was al van oude tyden een Gaft ofProveniers- huis. Naamlyfte der Regen-
ten. VI. S'. Anthonis-Kapel,eenderotidftegeftigtenindenHage. TanshetDoU
en Peft-huis. Hoedanigheid van 'tgebouw , en by wien het zelve gercgeert werd.
Een twcedeorde van S\ Anthonis, genaamt de Krepels, in denjaare 1488. ver-

niettgt. y 11. S'. Anihonis Kapel in't Bojch. . 475.

XVI.
£f« Weeshuis wanneer alhier eerft en by wien gejligt. Bevoorens in de Nobelflraat

aangelegt. Naderhand het S". Agnieta Convent den JVeezen toegevoegt. Deszelfs

benaming. Wat kinderen daarin ontfangen werden. Voorregten aan den Weezen
by de eerjie injiellinge vergunt y mitsgaders begiftinge van goederen en vrydommen.
Regeeringe. Aanjiellinge der Regenten. Het oudc Vrouwen en Kinderhuis vande

Dia-
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Diakonie. Ouwelings 'uerjcheide zoorten van armen in den Hage; daar onder de

Hmszitten-armen ; ijuie die wartn , hoe en door wien bedeelt. De Huiszitten-Meef-

ters by wien aangefielt en ivaarin hun voornaamjie dienji bejlond. De Diakome-aV'

men'in derzelvei plaatzegekomen. Hoe diem 't begin uejtonden. Aankoop van bet

hnis tot inwoomng der arme IVeezen. Hoedanigheid van tgebonw en waar gelegen.

Ism denjaare 1687. merkelyk vergroot. Kledmg der kmderen en 'tgetal dergeali-

menteerden in V huis. Hoe en door wien het voorheen en tans bejiiert werd. JVaarin

de dienJi der Regenten en Regentmnen bejiaat , en mtrjL^at middden het huis onder-

houden lijerd. Giuartier-Mecfters en hunne verrigtmgen. Aanmerkelyke liefdadigheid

der mgezetenen ten behoeve dezer armen. en,

XVII.

Befchryving van verfcheide hefdadige Gejiigten y ofzoogenaamde Woijcs ; ah I. het

H. Geejihuis; wanneer en by wien geboiiwt. De H. Gerji.neefters m den Hage al

inzeervroegetydenbekent. Uerzelver aanzien; ivaarm hun dienfi bcjtond; by

in'ien voorheen en nu aangefielt iverden. JVie de H. Geejl-armenwaren. Getalder-
zelvetndejaaren 148 1 en 1483. Hoe dezelve bejlonden en waarnit zy bedeelt

wierden. II. Het Hofje van den Heer van Nieuv/koop ; bywiengeftigt. Beloop

der onkojlen van den opboifu:, en aanmerkelyke makinge van goederen door den Fon-

dateur. III. V Hofje vanjuffrouiv Cornelia van Wouw ; waargelegen, en voor
vjiengebowwt. IV. 't Hofje van den ^iddtvvznWony}/. V. '^t Hofje van Wzn
Dam , voorheen bekent met den naam van V oude Wytkens-huis van die v^an Dam,
is het oudfle van alien. By wien, wanneer en ten wiens behoeve aangelegt. VI.
*/ Hofje van den Heerv^n Hooglande, m de Boekhorftraat. VII. 't Hofje van
Bourgonje , op de Geeji. V III. Het Gefligt ter eere van de H. Drievuldigheid

,

tn de Zand- ofNieuwe Herdenrme-Jlraat. 5 60.

XVIII.
Onderzoek wanneer en door wien het tegenwoordige Stadhuis geboiiwt zy , en ofer

voorheen nog een ander ter zelverplaatzegejiaan hebbe. Hoedanigheid van V ge-

bouw. Deszelfs cierlyke voor-gevel. Vierfchaar. Btirgemeeflers-kamer en ver-

trek, en oude Schilderyen aldaar. Schepens-kamer , Secretarye^ Weeskamer , Tre-

vorit en Verpondmg-kamers . Geregts-plaatze der misdadigen. 582.

X I X.

De nuttigheid der fublieken Schoolen in V algemeen aangetoont, en waar zem vroege

tydengehouden wierden. Eerflegewag van de Schoole in den Hage m denjaare 1 394.
Dezelve behoordeaan het Kapittelten Hove, zonder welkers toeflemmtng niemand

alhier Schoole vermogt te houden. Opkomfi der by-fchoolen en verbod tegens dezelve.

Verklaring dat die van den Hove en Suppooften de Ordonnantie op de Latynfche

Schoole niet zyn onderworpen. Verloop en herflellmge van de Publieke Schoole in den

jaare 153'?. Artikelen by de Magiflraat ten dien emde opgefielt. Gefchil tujfchen de

Magiftraat en het Kapittel over het aanjiellen van Schoolmeefters. Nader verbod te-

gens het houden van particuliere Schoolen, ten zy voor teder kind elk vierendeeljaars

den Rector van de Latynfche Schoole betalende tienjlutvers. Vrydom van V voorfz

verbod voor de Heeren van den Rade en Rekemnge met derzelvcrfamiUen. Hoe en

wanneer het regt van de Schoole aan de Magiftraatgekomen is. Onder de RcHores

van de Latynfche Schoole m den Hage waren vermaard Wilhelmus Gnaphicus en

******#* 2 Mr.
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M'. Wourer Woutersz van Wyk. fVaar deSchook voorheen 'was en tansftaat.

GeJleltenijTc en regertnge der Schoolen . By ivien de Scholarcben iji-erden aang ejlelt ,

hagetal derzelve eu naamen derjegen'oi'oordige Curateuren. 5 88.

X X.

Verhandelnig van de Anatomie of Ontked-kamer ter oefeninge van de Chirurgyns.

Hoedamgheid van'tgebowj^' en gejlcltemjj'e van het Theatrnm Anatomicum. Ge-

raamtens. Boekerye. Hoe dit Broederfchap beflaat en wat vereifcbt iz'ei d , eer te-

mand in 7 zelve kan aangenomen -ji'erden. Ten luiens overjiaan het examen gefchied.

IFetten en P^oorregten. De openbaare lejjen door iz'ien voorheen aldaargedaan 'jvier-

den. Daar toe m denjaare 1668. een vajie Leeraar aangejtelt met den titel van

Profeffor-Anatomico-Chirurgicus. Naam-lyjte dergtenen die het zelve ampt ze-

dert tot nn toe beditnt hebben. 604.

XXI.

Befchryving I. van de Vleefch-hal } gifte van dezelve aan den Hage. In den jaari

1 544 een hius by de Magijlraat daar toe aangekogt. Uit hoeveel banken deze halle

bellond. Afzonderlyke Vleefch-jlalien voor die van den Hove en Suppoojlen in de

yoorpoorte . Wanneer die van daar zyn geritimt. De Kapel van '? i5' ^ N ikolaas

Gaftbtus in denjaare 161 5 gekogt en tot een Flecfch-hal gemaakt . Kturen in Or-

donnantien op de Vleefch-hoti'weii s , zoo die in de Halle hunne banken hebben als die

voorheen van buiten opde Markt-dagen komende^ in V openbaar met vleefch te hop

fionden. II. VandeLzkcn-hiA^ vanouds hef^'oWQW&xwhms. Waargefiaan

heeft. Biiiten bet zelve mogt geen lakenen uitgefneden 'jverden. De Lakendrape-

rie^in voorige tyden albier zeer florizant^ was de booftneering van V Graven-hage.

Kctiren en Ordonnantien dien aangaande. Plegtige verkiezmge der JVaardyns, by

ivien , en ivaarm him ampt bejtond. fVat zoort van laken alhier bereid 'wierd. Da-

ze neennge is naderband van tyd tot tyd verloopcn en de oorzaken daar van. III.

Van het j^rooc Boterhuis > vuanneer geftigt en hoedamgheid van 't gebon-jj. Lof
van de boter alhier doorgaans^ en in gtooten overvloed te koop gebragt ii-erdende.

Ofigemeene toeloopvankoopers. IV. Fan deWaa^-, vi-'aar voorheen gejiaan heeft

en aan iji-ien het regt owuvlings toeqnam. Het Collegium Pharmaceuricum ofBroe-

derfchap der Apothekersmet derzelver kamer, zynde boven het voorengemclde Bo-

terbiiiscn IFaag, befcbreven. V. ^«^f/klein<?f ftukken Borcr-huis. Wl.Fan

het Kooren-huis. Hoedamgheid van 'tgeboww. IVaar voorheen de Kooren-markt

plagt te iu'ezen. Verhandclmg van het Konftgenootfchap van Piftura , hebbende

zyne vertrekken boven het Koorenhins. Uit '^•at Leden het beflaat. Dcrzelfs voor-

regten enregeering. 611.

XXII.

Een Tugt o/SpIn-huis wa?ineer alhier en waar toe gebows.'t. GefleheniJJe van dat

bins. De cnminele misdadigers 'jvierden voorheen op de Foorpoorte van den Hove
geplaatji, en die aangenngere misdryvenfcbuldig 'iz-arcn m den Dki-^tengezet.

iVaar dezelvefiond. Is in denjaare 1601 by de Magijlraat verkogt. Bank van

Leaning, iz'aar tansgehonden 'ji-erd. 't Regt daar van matigden de Graaven eer-

tyds zig aan^ die het zelve aan deze engeene by OHrooi onder zekere crkentenijfe

verleenden. IVanneer zodanigen Bank in den Hage allereerji is opgeregt. Moeite

van de Staaten van Holland en Zeeland by deGouvernante aangewend tot ontflagm-



DER H O O F T-S T U K K E N.
Bladz.

ge van deze proekeraars. Refolutie by dezelve Staten naderPjand op 'tjluk van de

Lombaardengemmm. H Regt van Bank te houden zedert door de Steden aan haar

getrokken, en het oogmerk daar van. Keuren en Ordonnantien zoo van de Staten

in 'talgemeen als van de Magifiraat van denHage m Y byzandergemaakt tegens de

zwaare Sta-gelden en dengeenen die goederen bmten de pubheke Leen-banken belee-

nen. 645.

XXIII.
Ferhandeltnge van de t'wee DoeJens, als I. van de S\ Joris Doele, By wien en wan-

neer deze Schutteryeis opgeregt. JVapen-oeffenmg y Uittogten^ Voorregten ^ Privi-

legien dezer Schtitters ^engifte van denSchuttap. IVie daarvan vry waren. In den

jaare 1584 wierden zy met de Suppoojlen van den Hove onder twee Vendeh veree-

fiigt; dog naderhand weder van den anderengejcheiden. De Suppoojlen, van ouds

gewoon met de Burgers te waken ^ zyn in laatere tyden by verfcheide gelegentheden

onder een afzonderlyk lichaamm de wapenengebragt tot befchermmge van den Hage.
Hoe de Confrerie van S'. Joris bejiaat engeregeert werd. Haar Feejl en maaltyd.

Hoedamgheid van 'tgebouw. II. Fan de S'. Sebaftiaans flfNieuwe Docle. De
oudhetdder Schtitters hier te Lande, verfiheidentheid hunner wapenen-, oeffeningey

kledmge en waar toe zy gebrnikt wierden, in *t algemeen aangetoont. JVanneer en

by wien deze Schtitterye is wgejielt. Hoe dezelve in den begmne bejlond, hoe ze van
tyd tot tyd IS vermeerdcrt en tans beJlaat. Gebruik, naam-oorfprong en gefieltenis

der Doelens. Hoe het Papegaai fchieten aldaar is ingevoert. De mettwe Doele by
• wiengejiigt. Haarege/lalte zoo vanbuitenalsvan binnenbefchreven. 659,'

XXIV.
's Lands Gefchut-huis , wanneer , waar enbywat gelegentheid gebouwt. Hoeda-

mgheid van 't zelve. Voorheeu wierd het gefchtit m V Choor van de Kloojier-

kerkgegoten. Het Kruit-magazyn, waar voorheenJlond -, is m den jaare 1690
gefprongen. Oorzaak van dat onheil en deerlyke verwoejiinge daar tut gevolgt.

Het Ammunitie-Magazyn, wanneer en by wiengeJligt en waar ter^laatze Jiaat.

Voorheen was \r nog een ander , dog waargelegen , onzeker. 711.

XXV.
Behelzende verfcheide byzortderheden en aanmerkingen zoo Hi(lorifche als andere, be-

trejfcnde de oude, adelyke en andere aanzienlyke huizen, vermeld in deonde Kaar-

te van V Graven-hagc , zoo als het wasm denjaare 1 5 70 , f« van eenige andere wei-

nige daarm met gcvonden werdende. 717.

********# BERIGT



BERIGT AAN DEN BOEKBINDER
Om ck P LAA TE N^ met ftrooken in de rug gepbht , op

haare behoorfyke plaatze te zetten.

EERSTE DEELS EERSTE STUK.
bladz. bladz:

I A Fbeeldingvan deKerkvan i8 Het wapen van Philips 'van

^ XJL Eikendumen in den jaare Bourgondie. - 285^

I ^^6. - - 20. 19 Twee plaaten met de wapens

.,2 Ruinevandezelvekerkjin 1729.26.

'

van de Ridders van 't guide

3 Afbeeldingevant5V^ft;f//«g<r, in Vlies. - - 286.

1^70.
- -

l^' 2oTombe vandenAdmiraalO^^^w.289.

4 - van Schevelmgey in 1729. 38, 21 Dc Sark van Randerode
,
gezegt

^5 't Huis den Binkhor[i. 60. van der Aa. - 293.

6 te }Ve(lerbeek. 64. 22 Tombe van den Prins van Hej'-

7 , ter Noot. - 67.
^

fen-Philipstal. - 299,

8 Afbeelding van ^sGravenhage , ^ 23 Tombe van den VitttGerrit van

2 bladen aan een te plakken. 70. Ajfendelft. - -
353^

Afbeelding van den //<2^^ in 1 5 60. 84. .24 Afbeelding van eenig zilver-

10 vandenzelvenin 1570.-85. werk enz. in 1729 in de S'.

I I yiiftekeninge van den platten Jacobs kerk begraven gevon-

grond vandenHtf^^in 1729.-98. den. - - 360.

^ 12 'tBinnen-Hof. - 108. 25 Kloofter-kerk. - 364,

13 Pleitrolle van den Hove van ^ 26 Nieuwe kerk. -
398.

Holland. - - 121. 27 Engclfche en Hoogduitfche

14 DeTreves-kamervande Staten kerk. - - 413.
Generaal. - 116. ^. 2% Grd-iektn\^nD\Schelhammer.^i^

15 DeVergader-kamer vandeSta- ,29 Nieuwe Synagoge der Portu-

ten van Holland. - 149- geefche Joden. - 42^.

^' 16 't Buiten-Hof. - 166. 30 S'. Nikolaas Gafthuis. 4e8.

17 Y)cGxootQoi^\ Jacobs-Kerk. 273. 31 Leprooshuis. - 476.

EERSTE DEELS TWEEDE STUK.
bladz. bladz;

1 'tT X TEes-huis. - 511.^11 De Vleeshal. - 618.

^2 VV 't Arm-huis van de ^«2 *t Groot Borer-huis. - 631.

Diakonie. - 550. / 13 't Klein Borer-huis. - 639.

^3 't H.Geeft-huis. - 560. /'I4 'tKooren-huis. - 640.

4 W\oi)cvds\ Niewuvkoop. 572. .15 't Spin-huis. - 645.

5 -~ vzn Corn, van fVoww. 578.^16 S\ Jons Doele. - 678.

^6 vail Fan Dam. 579' /^7 ^^ Nieuwe of S'. Sebajliaans

7 — van Hooglande. 580. Doele. - - 708.

8 Afbeelding van 't Stadhuis. 584.^18 't Gefchut-huis. . - 711.

9 Oud gezigt van dePlaats, over 19 'tHuis van denGraaf van ^^
de Vyver, Vyverberg, en feriaar,HecrevanObdam^cnz.'/2j

'sGraven-Hof. - 585. 20 't Huis van Asfendelft , nu hct

10 Afbeelding van 's Gravenhagc l^oivzn Spanje. - 747.
zoo als dczelve in den jaare ,21 't Oude Hof. - 751.

1553 zig opdecd. - 586. 22 't Huis van Pnns Maiirits. j^^.
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BESCHRYVING
VAN

sGRAVEN-HAGE.

I. HOOFTSTUK.
^Jie aankg *oan ''s Graven-Mage ^ oorfprong van des zelfs naam , en

hoe loet in z)'ne eerjie beginzelen door de Opperheeren van fjdtot

tyd n aangemerkt geworden.

>Nder verfcheide andere zaaken , weJke door de on-
kunde der voorgaande eeuwen alcoos met veele on-
zekerheden zullen bedolven blyven , is een van de iproiig

voornaamfte , de aanvang of ftigting van Steden. 'i^f^tc-

Waarvan de rede fchynt te zyn ', dac dezelve ten JVui-^
grooten deele zyn gefproten uit zoo geringe be- iter, en

ginzelen \ als zyn de bouwinge van een hegt huis , vcrieit

door eenig Heer, magtig en ryk onder de zynen , onder wiens be- \ln^^l^^
fcherminge visfchers of huisluiden, gewoon in hutten of ten fcJioon- ooriaak

ften in houte huisjes hun verblyf te vinden > zig begaven ; of bequa- daarvan;

me plaats om af en aan te komen ; of wel vrugtbaarheid of aange-

flaamheid van landsdouwen; vifchrykheid van een ftroom ; nabyge-
lege heuvels, waarop men zwellende zee of rivier ontvlugten kon

;

bequame gelegentheid om eenen vyand buiten 's Lands te houden,
immers , mogt hy al indringen , door een Iterke vefting in zynen
loop te lluiten. Zulke en meer andere , 7elfs gevaJlige omftandighe-

den , hebben te met eenige Jiuisgezinnen t"" zamen getrokken : en die

kleine gemeenfchapjes van laage luiden , lang onbekent zynde geble-

ven J is eindelyk nun lot gelyk geweefl met dat van nederige fami-

lien , die naderhand tot ftaat gerakende w^einig of geene kennifle Jieb-

ben van hunne voorouders. Want de gemelde kleine gemeenfchap-
pen langzaam tot Dorpen, Vlekken of Steden zynde verheven , en
deze weder , na verloop van eeuwen , haaren duifteren oorfprong
ontworftelt, en geworden zynde tot glanlfende leden van den Staat,

waar onder zy behooren , is 'er genoegzaam nooit iemand meer te

vinden , die zelfs by onzekere overleveringe den tyd der eerfte be-

ginzelen weet aan te wyzen. Het geen dan gelegentheid {a) gaf

A aan

(<») Seneca, Natural, quaji. lib. v\i. cap. i6: ^idam incredihiVmm rclatucom'

fHendationem parant % fs* h&erem aliud a^urumy fi per quotUlima ducirefur , miraculo

eiidtant.
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aan yemufcen, die het wonderb:iar bemlncfen, om de' fligting van de

eencrftad toe te ichryven aan 'c verblyf van eenen Heilig en deszelfs

gedaane mirakelcn ; van de andere aan ecnen yfselyken en wreedcn

Reus; (want, hoe zelden men ook een man van reusagtige lengce zag,

geloofde egter hec gemeen dat ""er die in menigte waren) of wt\ aan

eenen magtigen Ridder , die eene Jonkvrouw den ouderen ontvoert,

en te 7.ulk.cr plaatze een fterk kalVel zoude hebben gebouwt , om zig

tegen den regtmatigen toorn des vaders van zyne irefchaakte bruid t6

dekken, en door het uitftaan van een langduurig ht\t^-i den zeke'n

tot verzoening te noodzaaken. Waarin zy zomtyds tot des te Jigter

aanneminge hunner beuzelingen geJiulpen zyn , door dien in of on-

trent zodanige plaatze, in zeer veele ja;u'en niets was voorgevalltn,

waar door dezelve in de weinige Sdiryversdiertydtn hadden behoe-

vcn gedagt te werdcn.

Zodanigen gebrek van geheugenifsen ontmoeten wy ook in opzigt

van 'sGraven-hage. fn men kan dierhalven niet anders doen , als

uit hetgeenzekeris, deizelfs onzekeren ooiTpong by giiTingnate fpcu-

ren. De overleveringen brengcn ten dien opzigte mede, dat deftreek,

waar in ''s Graveii-Hage gclegen is, voorJieen t'eenemaal uit bofch en
geeftzoude beftaan hebben, en dat de Graaven door de aangenaamheid
der plaatze gelokt, ook door overvloed van wild derwaarts als ter jagc

genodigt, aldaar een jagthuis zouden hebljen gezet, aan de noord-
zyde van het plein, dat tans de Plaats genaamt werd. Alwaar vee-

len nog moet neugen , te hel^ben gezien de herberge de Zivaan , een
zeer oud en van bimien duifter gebouw, vertoonende door dikte. van
muuren en kelderagtige donkerheid, den fmaak en trant der aloude

huisbouwingen hier te Lande , en niettemin teffens geloofbaar maken-
de , dat het in een zeer geldeloozen tyd , en wanneer gemeener lui-

den huizen ilegts van hout waren, niet anders kon zyn als het werk
van een Heer van meer dan gemeen vermogen. Dog die herberge is

geheel verdweenen, als zynde in 'teinde der voorlede eeuwetegron-
de toe om verre gefmeten, en op den grond van dien twee goede en
riette huizen getimmert. Dat oude gebouw wilde al verders de over-

levering, (want oud of egt befcheid hebben wy daar van nooit ont-

moet) dat geweeft zoude zyn het gemelde jagthuis, en daarin dc
eerile aanleiding voor anderen om hier een wooninge te zoeken , en
alzoo een lighaam van bewconers, dat is een Dorp te doen groeien.

Men heeft ook vaft geftelt uit oude vertellingen, dat het gebruiken
van dat huis en 't bezoeken van deze plaats tot jagt-vermaak geduurt
zoude hebben , tot dat IVdkm de tiveede van dien naam , Roomfch Ko-
ning geworden, alhier in den jaare 1170 zoude hebben gebouwt dat
(^op die tyden gedagt werdende ) in der waarlieid Keizerlyk Paleis,
welks uitgeftrekt beflagen nog duurende vaftheid>de magt van eenen
Hollandfchen Graaf in die vroege tyden, niet aJs met verwondering
kun doen bezefFen.

En die overleveringen hebben, indiennietinalles, zekerlykinveele
opzigten haare waarfchynlykheid, ja goeden grond. Want d:tt de
Hnge-, of immers 't oofter-deel van dien bofch zy geweeft tot aande
Plaats tot ^ isbaarblykelyk uit de geftalte van het Foorhout, Fyver-
berg , en alle de beplantingen, die ooftwaart op, ids ook agter den
Hove, dat ii ten ooften van dien, nog tot in de icftiende eeuwe zyn

over-
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overgebleven, enisbovendicn Jiet zclve zoouic oudc kaarten, alsbe-

lendJngen , die in Handvelkn werden uitgedi ukt , kragteljk te beweercn.

Endeplaat2,inge vanhec Hof, zoo digc aan en wel voordeWildernilfe,

welke men uit laatere Handveften en andere befchciden (/>_) gilFen

mag, dat, indien niet aanftonds, immers daarna Hage-bouf genxMixt is

geweell, geven duideljk te kennen, dac Koning Willem deze bofcli-

agdge llreek Jieeft uitgekozen , cm eenen aangenamt n zetel voor zig

en zync HoveJingen te Jiebben, en te gelyk wat nadcr te zyn aan de
ileden, en meerder in 't land, ids wel te 's Graven-zande.
Dog hoe het in de alJereerfte tyden onzer Graaven met den Hage

tn Hage - hoiUe moge zyn geftelt geweell: , 't geen wy in 't onzeker
llellen: men vind 'er die het zeker houden , dat lang voor de bou- fchyae-

winge van het Paleis door Koning Willem , de Graaven ecne vafte !/^'^^^

verblyf-pkuts alhier, en de Huge een burgerlyk beftel van inwoon- in lopf.

deren en Afagiftraaten zoude hebben gehad ; willende zig ten dien aieenbe'-

cinde , ware 't mogelyk , veftigen op het bekende Handveft van '^^^^'^^

GraafFLORis, de Vette gcbyna'^nmt , in den jaare 1097 alhier, zoo 2ou?yn
ze meenen , gegeven ( r ). \Velk Handveft door de kenners

( d^ on- gcweeii.

zer oudheden wegens deszelfs aloudheid niet alleen hoog g^roemt
werd, maar ook werd aangehaalt (^e") ten onbetwiftbaaren bewyze
van het wezen en benaminge van eene plaatze alhier. Eene ilellinge

egter welke ons geenzints voldoet. Eensdeels, om dat het eene be-
kende zaake is, dat de Prinfen in die tyden zeer veel rond reizende
door hunne Landen, ten deele om regts-gedingen te houden , overal _,•

wierden nagevolgt door die geene, die iets van hen poogden te ver- ^

krygen , en daarom ook verfcheide Handveften zyn gegeven op
plaatzen , daar de Graaven flegts voor een zeer korten tyd verbleven,
ja daar dezelve alleenlyk doortrokken ; en dat dien volgende uit Jiec

geven van een Handveft alhier niets minder bewyflelyk is , als dat

A X deze

{h) Place, op V Haagfche Bofch van den 18 Juny I4p8 by Merula "van deffilder-

nijfen pag. i 57. jilfoo dat onfcn Bofch cndi Wildernijfe "van den Haag-hcut in onfen

Lande van Hollant., enz. en pag. 1 36. Item cnde aljoo wy ook geadveriecrt zyn , dat
de fnippen in onfen voorfchrcvenHaghe-hout zeer grootefchade doen in den zelven Bofch

^

mits &c. en de zelve benaminge ziet men in de Renovatien van hetgemelde Plac-
caar , van den tweden April dcs juars i f 29 naar fchryvcn van den Hove van Hol-
land > en van verfcheide volgende jaaren , mede te vindcn by Merula., pag. 1 38.

141. 144. 147. ifo. I f I. en if7. En in een giftc-brief van 20 mergen vccnland,
gelegen ten cinde Haghe-hout door Hertog Aalhcrt -van Beyeren in dezer vocge :

„ Myn Heer heeft gegeven Berwout Willemszoon en Pieter Bat , den ej'gendom

„ van 20. en een halve morgen vcenlants van feftig morgen die Jan Dircs Jaghers-

„ zoon van minen Heer te leene hout , overmits verfoeke en noettruft van Jart

„ voorfz. dat hyze nutft vercoope bi oerlove van myn Heer, welk land voorfz.

„ gelegen is t'ende Haghe-Houte, binnen zulken mcrkten als Berwouts en Pieters

„ brief inhout, Sec: zynde deze rcgiftratie van den jare 1376. Zoo ook in eerj

brief gefz. St. Andriesdag des jaars 1453. een buys in '/ Foorhout., an die oofizyde dat

Hage-bout. En eindelyk in een brief van den jaare 1464. een fiuk lands gelegen by

zuyden Hage-Hout an Coman Willemslaen See.

{c) In 't Groot Placcaat-bock , z. decl p. 161 5. Oudenhov. Befchyv. van
Zuitboll.p. 370. Boxhorn, Theatro llollandia p. 121. en in het Duitfch pag. 93.
en elders meer te vinden.

{d) By Boxhorn, ter aangehaaldc plaatze.

(«) Door den Heere Menfo Alting ,»"« parte altera, Notitiit Cetmanioe inferioris^

vsce H A G A.
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deze plaats 7,oude zjn geweeft, niet een enkel verblyf tot dit of dac

venniiak van den Graave gerigc , maar dat al ter dier tjd alhier

zoude liebbeii beltaan ecn burgerlyk Lichaam , voorzien van Magi-

ftraaten , Keuren en zodanigc -verdere beftelling , aJs tot het wczen

van eene burgerlyke gemeenfcliap werd vereifciit. Anderdeels, om
dat \vy niet gdoven , dac iemand ligtelyk eenig getuigenilfe van

groot of klein oelang zal kunnen te voorfcJiyn brengen , buiten dc

eenige tekening van dat Handveft , waarinnc de Hage zoude zyn ge-

meld voor den jaare 1250, dat is meer dan hondert en vyfcig jaaren

na dat Handveli , veel min nog , dat de Hage zoude voorkomen als

een Dorp of Heerlykheid , en zulks als eenig burgerlyk beflel heb-

bende. Een zaake in 't algemeen t'eenemaal onbedenkelyk in opzigc

van een plaats , daar de Graaf zelfs zyn verblyf van tyd tot tyd
zoude hebben gehad. En in \ byzonder voor al onaannemelyk on-

trenc den Hage, als men inziet datna den jaare ix8o byna geduurige
heugeniffen van den Hage voorkomen ? waaruit de aanwafch van
deszelfs burgerlyk lichaam duidelyk te befpeiu-en , en teffens baarbly-

kelyk is , dat voor den aanleg van het Graavelyk Paleis , te dezer

plaatze niet anders dan een warande, en ten beften genomen daar in

een jagt-verblyf te vinden is geweeft.
Waar Het beginzel en aanleg van den Hage dus geftelt werdende op den

van'den'
jaare ix5'o J zoo lal men bevinden, dat de oude Jaarboeken metee-

Haagin ne aanmerkelyke eenpaarigheid (/') op dat jaar vermelden, dat het
liyo Paleis alhier doorW XL LEM de/i twede/iy onzen Graaf, en Roomfch

bouwea K^'ning, is gebouwt. Welke bouwinge van zoo grooten zwaartc,

van't egter nog niet verre gebragt zynde, door deszelfs nederlaage in den
Paleis. jare 1x5" 5". zodanig fchynt geftuit en geflremt te zyn gewerden, dac

vanlen
^^ voogden van den jongen F/oris aldaar geene zetelinge voor het Hof

by Ko- van den Graave hebben kunnen veftigen , en 00k niet hebben kunneii
rii"S of diu'ven daar aan zoo veel te koft leggen , als de aanleg van zoo

tweden' ^y^ uitgeftrekten en zwaaren gebouw vereifchte. Waarom 'er na
Graaf" dien tyd weder zoo diep eene ftilzwygenheid van den Hage en van
vandien het gcbouwdc Paleis zig opdoed, als of 'er nog 't een nog 't ander
"^'"""

te vinden zoude zyn gevi^eeft. Zulks dat na alle waarfchynlykheid

Floris de vjfde namaals het aangelegde. Paleis , door zyne Voogden
traaglyk aangebouwt, zelfs zal hebben vokooic, en begonnen zal

hebben zig aldaar te onthouden, na dat hy het hadde gebragt tot be-

woonbaarneid voor hem en voor die van zyner herberge waren , om
in de tale dier tydente fpreken. En 't is vermoedelyk daarom, dat de
Schryvers niet alleen vermelden, dat F/oris by 't gebouw, door zy-
nen vader aangelegt, een grooter Hof, Kapelle en andere gebouwen
tot vermaak gevoegt heeft, maar datze aan hem zelfs toefchryven het
bouwen van voornaame Paleizen in Fogelefang en 'mdtnHage. (g)

Dog Dit is zeker en uit menigvuldige Handveften in den Hage als in zy-

der'Vio-
^^ '^ooninge gegeven, te bewyzen, dat hy in den jaare 1284. enver-

lis den volgens
V. ei-

gentlyk (/) Veldcnxir,/)^7g. 43. Groote Kron. van Holl. </m/I 18. <•<!/>. i }. Beka, /»
zyn we- ^,>^ Otfonis III. EpiJ'copi ^Cpag. 80. Joh. a Lcidis , Chron. Belgic. lib. 25. cap.

beftc*!"
^ ^* ^^^ronica de Hollant ij ejus Comitatu apud Ant. Matthcum Jnal. Vet. AL'Ji

cekre- '*""• ^^fi^g- I Of- ^C-

gen. (/) Zie Joh. a Lcidis, lih. 24. })ifior. cap. 17. <i</7f». , navolgende en gcnoegzaam
uitlchryvende Jo. Bcka, in vita Joannis II. Epifcopi ^o.p. 98.
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volgens alJiier menigmaar Zyn verljlyf Jieefc gehad (by En zoo t

waar is, dat die zelve GrAnfF/oris in den jaare 1290. alliier Jiebbein-

gerteJc de Ridder-orde van St. Jacobs ge^yk onze Schryvers vuftftel-

Jen CO 5 zoo zal het geene twyffcl Jaebben, of het Pafeis alleenniet,

niaar nog veele andere gebouwen, die de Ridders en hunnen trein

konden bevatten, was 'c niet met gemak, immers in engte, zullen

iiier al geplaatft zyn geweefl ; want anderzins had die Graaf over-
vloedige gelegentheid, om liever daar toe Leiden oi wd Haarlem , 'i>

bevoorens al roemryke Steden, te konnen verkiezen. Men voege 'er
.,.i!i^fiv

by, dat hy zyne Ridderfchap willende vermeerderen , gezegt werd, ri^iizh

veertig van de Rykfte en Eerbaarfte huisluiden, op eenen lieiligen '^i^'''
-^

Kersdag by hem ten Hove in den Hage ontboden te hebben, dathy -vm"-
met die veertig goede mannen hogen hof zoude gehouden, en in 't i.mDaij

einde van der maaltyd hen alle Ridderen gellagcn zoude hebben (/t). .-^ "-''

Waar by eindelyk gevoegt, dat zyne Gemalinne in den jaare 1296 '.:,'^
alhieroverleed(/), zpolevertdataJIesuitgevoegelykeenklaare bcwy- b

2en , niet flegts van een verblyf, maar van eene vafte liofhouding al-

hier. Op deze wyze meenen wy, den waareii tyd van den aanleg

van ''sGraven-hage toe een Dorp, Vlek ofStad (want wi€ ;z,al regt

bepaalen Jiet oogmerk van Koning "Willem: ) zoo klaar en zoo zeker
te nebben aangewezen, als de duifterheid der tyden toelaat^ .

Verder ftaat ons kortelyk aan te merken , dat gelyk 's Graven-Hage 't Am-
ten voorfchreven tyde een bewoonde vlekke geworden is , zoo 00k ^^gtvan

het ambagt van den Hage alin 1291. zyne geltalte en benaminge ge- gebe-*"
kregenhad, gelyk daaruit onbetwiftbaar is, dat deAbtvan ""t Kloof- kent in

ter Echout te Brugge ,(/;/) als voorflander van de Regten de Cillercien- ^^''•'

fer Orde toebehorende , in het gemelde jaar, by eenen brief bekent
maakt aan de Priefters en Kapellaanen van Noord-Holland , en in 't

byzonder aan Heer Pieter Cureit tot Leiden , dat hem ter ooren was
gekomen, dat eenen Philips van Duvenvoorde , een leek, door het
•werreldlyk geregt tragte zig meefter te maken van zeker land met zyn
toebehooren, gemeenlyk genaamt 5/woA/;-to/p , en leggende in den

A 3 Ambagte

(h) In 1184. een Handvcft aan Dordregt by Bilen^pag. 436. en ccn aan AI-

phcn, Randcnburg, Boskoop 6cc. by S. v. Lecuwen, Handvefi van Rynland pag.

16J. In iz8f ccn bctreffendcden fluis tot Sparendam, het kiezcn en eeden van
Heemradcn, enz. by den zelven van Leeuwen, fag. f. 6.e»j. dog 't geen aldaar

zeer veikeerdclyk werd gcdagtekent namiddag na St. f^alcntyn , als moetende, ge-

lyk ons uit authcntyk befcheid geblcken is
,
gelezen werden , mancndag na St.

Fahntyn^ als mede, dat in plaatze van de woorden , ten dezen van opmerkingc,
in onfe ivoninge in den Hage., had moeten gcfchrcven zyn, in onze 'wooninge ter Ha"
ghc. Een bevel van daar uitgezonden aan zyne Bailjuwen tuflchen Maas en Zypcj
ten behocve van Delf in den jaare 1 287. is by Boxhorn, I'oneel van Holland p. 181.

In 1188 een Handv. aan die van Drcchterland gegeven , agter de Handvell. van
Medenblik, pag. 48. In izSp. een Handv. aan die van Rodcnrys, Groot-Plac-

caat-b. f. deelpag. jl6.

(/) Boxhorn, Theair. Holl. pag. <5}. 64. en in 't Duitkh pag. 48. 4p. De
Rouck, Ncderl. Heraut pag. 162. Ant. Matth. ^nal. Vet. JEvi torn. i. pag. jfij.

.563. Zie daar van in het breede in het volgende vierdc Hooftdeel onder het arti-

kel van de Zaal.

(k) Oude HoU. Kron. 18. divif. cap. zo.fol. iSt.

(/) Melis Stoke, Rym-kron.in Floris dey.pag. n6,
(m) Ant. Matth. j^naJ. vet. avi torn, vx.pag. ji.
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^4mhagte van den Hage (n)y waar van het Kloofter te Loosdiiinen

was gcweefl in vredig be/it vecrtigj ja tot zeflig jaaren, enz.

Na de dood nu van Graaf Floris den V, en cer zyn zoon Jan uit

En2;e):md Jierwaarts quam, dac is in den jaare iipf en I2j;6j was al«

hier het verblyf van denGraave van Cleef (o), die zig de regeeringc

aaniTjatigde, tot dat liy door Graaf Jan van lienegouwen van daar

vertlreeven wierd. ip)
Dat Graaf Jan de eerfle , die de laatfte was uit den HoIIandfclien

Huize, alhier zyn Hofgehouden liebbe, isuitde Schryvers onzerou-
de gefchiedenilsen gemakkelyk te bewyzen. ( </ ) En dat de volgendc
Graavenuit de Huizen, zoo v;in Henegouwen als van Beyeren , wan-
neer zy in Holland verblyf hidden , nergens meer woonllede hebben
gehouden vertrouwen wy zoo bekent te zyn> dat wy 't zelve met
geen byzondere geiuigenifseii behoeven te bevefligen.

De aloude naam van 's Gr^^'yfw-i/^^^ , die (gelykuit debereidsaan-

getrokke getuigenifsen te zien is) eenvoudiglyk was die Hage (r)

i; ft;.!>

(«') In^Latyn ftaat, in Officio dc Hagha: wclk woord Officium men wcct in

tic taale van die eeuwen menigmaal te bctekcnen zulk eene llreeke lands , die toea

ook ecn Ambagt gcnoemt wierd , en nu nog zodanig werd gchcten. Zie Ant.

l^\\\tx\\. Anal. let. avi iom. w. pag. 417. en in cen brief van den jaare ii66hy
den zelven Matth. u^tial. torn. vi. pag. 100. Coniulimks in ckmofynam totam tcr-

ram qua vulgariter gemecnte nuncupatur in Officio de Monflre juxta Hckendumn,^

(0) Zoo zegt duidclyk Bcka d. loc pag. 99. Comes vero Clii-cnfts recepit extunc

in ttitclam totam Nott'-Hollandiam hahitans in H A G A j en de Goudfche Kronyk
pag. 7f . op 't einde, vcrhaalt hcbbende de ftraffe tcgen de ombrengeis van Floris

den V. gcocfl-tnt: , laat daar op volgen: daarna tooch die Graave "Van Cleef in den

H A A G H , ende onderwant hem HoUatuJt. Zie ook Melis Stoke
, pag. 1 3

5'.

{p) Uus fpreekt de Goudfche Kronyk ^<z^. 76. Daarna tooch GraafJan in den

Ilaegb , ende vcrdreef den Grave van Cleef .y ende regeerde Hollant tot zyns Neven be*

huef. enz.

iq) Joan, a Leidis, Chron. Bclg. Lib. if. Cap. 11. Nam cum qirndam vice Joan-
tics Comes apud curiam in Hagha quicfcemt

., 6cc. 't geen hy fchynt te hebben gevolgc

uit Willelnius Monachus & Procurator. in Egmond. Chron. apud Matth. anal,

vet. avi torn. iv. t)ag. 17.1. dus fprckende : Interea cum quadam vice Comes Jcaifncs

apud Curiam fuam., qua Hagha dicitur^ quiefcercty &c. Men ziet ook in dc Goud-
fche Yixonyk peg. 81. tot tweemaal toe, dat de Graaf uit den Hagegereift, tot

verrigtingc vanzaakcn, telkens derwaarts wcderkcerde, als tot zyn dagelyks ver-

blyf.

(r) Men voege cgtcr daar by de volgcnde: in cen brief van den jaare 1318,
waar by Graaf Willem de derdc een rtoop wyn tot zankwyn vereert aan het Kloo-
Iter te Loofduinen , zegt hy, dat dienfal geven onfe Meyfier uit onfen Hove in die

Haghe ende ivaert dat geviele , dat in onfen Hove in die Haghe geen vjyn en ware^
enz. In een brief van den zelven Graaf in i jii. gefchreven a_an die van Staveren,
Zegthy, JVyfendentot U jindriefe van Witte , die U defen brief bringct , onfe ScoU'
te te fine in onfe poorte van Staveren voorfz. , want ivinc onfe Scoute aldaar gemaect
hebben^ bi aire dcr gecnrc wille die voir ons vuaren in die Haghe van onfer poorte van
ataveren. Ende in 't flot, Gegbevenin die Haghe des Vridaghes na Meyendaghc in
'tjaer ons Heeren cio. ccc. tivie en tivintich. by Ant. Matth. .Jnal. vet. avi torn.

"VI. pag. 69. 70. te vindcn. Een brief, waarby Graaf Willem de dcideaan dea
Abt van Middclburg gunt, om de kapclleric te Fikcnduincn, met toellcmming
des Bidchops van Utrcgt , tc vcrheffen tot ccne Parochiekerk, houd te zyn ge-
gevcn in dig Haghe des andadagcs na Jaarsdajje ia 't jaar on* Hccren i^itJ. En ia

een
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laat t'eneemaal onzekei* van waar dezelve genomen zy. Indien men
dezelve zoude afleiden van een hage, dac is, een betuininge offchei-

dinge, welke gefchied door middel van eenig gewafch, 'c geen zoo
digc toegroeit, dat Jiet geen doorzigt laatende, voor een heininge

verfoekken kan'(J)3 zoo zoude dezelve fchynen te zjn gegeven uic

Jioofde

een bricFvanden Abt van Middclburg , verledcn in 't zelvc jaar, vcrklaart dieAbr,

dat de Kanunnik, die de Kcrk van Eikcndu;ncn voortaan zoude bcdicnen, geen
regt eifchen nog hebben en zal van dcr provcnde in die Haghc tc halen, cnz. Zoo
was ook de lailbrief voor eenen Jan Arenr Smcetszoon , cm 's Graafs Lcidckkcr
te zyn, gegeven in die Haghe des donredacchs na Ste. Alaitynsdach in 't jaar i 328.
En een verklaiing van den Graaf, dar de Proolt van Koningsveld gcregtigt was tot

de coUatie van de prebendc van 't Gallhuis tot Delf, gegeven in die Hagbe des an-

dcren dages na Aiccntien dngh in 't jaar 1330. Een Handvcii: door den zclvcn

Graaf in c jaar 1559. gegeven den Vifchkopers uter Haghe wcrd medegedagtekent
te zyn gegeven in die Hagbe des donresdaghcs na Sente Niclais dacli in 't jaar

M. ccc. XX XIX. ibid. pag. 107. Een andcr ibid pag- 117. word op dcze wyze
bclloten : „ Gegeven in die Haghe des fonnendaeches na Sente Vidoeis dach in

't jaer ons Heeien cio. ccc. vier en twintigh. Zoo ook Mclis Stoke in Fioris

den vyfden pag. 116.

- - - - - t'eenre Stede

Die men noch hect in die Haghe :

'Rnpag. i4f. in Jan den eerftcn.

Ende met defen

Voer hi voert in die Haghe.
En nog /)i2^. 160 en 16

j

Maar onder Hertog Willem den vyfden, en vcrvolgens vind men al doorgaans

gclprokcn van den Haghe. Agter een brief van den zelven by Matth. d. torn. vi.

.Jn.il. pag. 18. gegeven in den Hagbe des woensdaghes voor Ste. Thomas dach in 't

jaar M. ccc. lii. In een anderen hierna te vinden , en ook by den gcmclden
Ivlatth. d. torn. vi. pag. lof. van i3fo vind men, in onfen Durpe 'van den Haghe

^

en onje Eailju van den Haghe. Nog in een anderen, van 't zclve jaar, ibid. pag.

106. onfen Bcfcb van den Haghe. Te met ook in vroeger tyd , als in een crkente-

nis van die van Stavercn, des jaars 1538. ibid. /i^^. 70. gegeven in den Haghc des

manendachs na &c. Desgelyks agter een gifte brief van zeker ftuk vcen-land

door Graaf Willem den dcrden aan dc Abdifle en het Convent te Loosduincn ge-

geven tot brandinge , vind men dit {lot j „ Gegeven in den Haghe des Woes-
„ daghes na onfer Vrouwen dach te midden Oefte in 't jaar ons Heeren 1130.

En 200 noemt het ookal, om niets tc ontveinzen, dezelve Mclis Stoke in Jan
den eerften /rt^. I3f. ,, Die (jrave van Cicvt x.rnc in den Hage : en pag. 16^. Nu
), was Hecr Wolfxrt in den Hage. Als mcde pag. 170. Die Grave is in den Haghe.

Welk fchryven ouder is als de voorgaande Handvellcn : invoegen dat de naam al

van de vroegfte tyden af zodanig gemengt fchynt uitgebragr te zyn.

(f) Dus Ichynen gcoordcelt te hebben, die het Nederduitfche (^e /^^i?, in het

Franfch hebben vertaalt la Haye., 't geen een hage, dat is een betuininge , behei-

ningc , &:c. betekent. En ook die Minifters dcr Graaven die dc Handveften
,

Placcaten &c. hebben getekent> in onfe Hove in den Hage., agter een ongcdrukt

Handvefl aan Texel
,
gegeven door Hertog Philips van Bourgondie in den jaare

14^6. ofte wel, In onlen Huife in den Hage in Holland agter een Handvefl door den
zelven in 't zelve jaar gegeven aan Dordrecht , te vinden by S. van Leeuwen ,

Bat. Illujlr.pag. 1599. en by Balen, Bcfchr. van jDordr. pag. fiS. En dit zoude
wel ligt zyne beveftiging vinden byMerula, van de fFilderni[fc

,
pag. 1 36. „ Item

„ omme onfen voorfchrevenBofTche te repareren, ordonneren wy voort , dat de-

„ zelve bewaerder doe beplanten die kaotca van den felveo graften ofte flooten

met

Onder-
lotk van
waar dc
naam

fprottn

zy Die
nadei-

hand-
'iGra-

"vcr.hagt

gewor-
dcn is.
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hoofde van des zelfs bofchagtige gelegentheid. En men meet crken-

nen waarfciiynlyk te zyn, dat eenige diergelyke beplancinge zy ge-

weeft ontrent dac eerfte en oudfte jagtgebouw, 'tgeen hier is geplaadt

geworden , en 't welk daaromme zal zyn gezegc geweeft ter Haghe

gebouwt te zyn, gelyk Floris de vyfde nog fprak van zyne ivooninge

ter Haghe. ( /

)

Maar indien men overweegt , dat Haghe in de middel-eeuwe een hiiys

en een toooninge betekende ( i; ) , zou men veel ligt van gedagten kon-

nen werden , dat deze benaminge by uitftek , per exce/lentiam , ge-

lyk ze zeiden, betekent de woninge van den Vorft of Landsheere.

En dat naderhand, even gelyk de ftede Grave-fande , om dat die door

den Graaf met een Hof (.r) is vereert geweert, en tot deszelfs ge-

woon verblyf heeft gedient gehad, daar door lieeft bekomen de eere

van 's Graave-zande te lieeten , zoo ook den Hage by vervolg van tyd ,

met

„ met doornen en bramen , daer 't meeft van node wordt , daer af men genoech

„ fal mogen viuden in den voornocmden onfen Boflchc , op dat daer uyt mach

„ groeyen een goede fterke H a ghe in verfckertheyt van dien. 't zelvc was in den

jaarc 1460. in de Franfche tale geordonncert by Placcaat,by den zelvcn Merula

J, te vinden, pag. 1 50. in fin.— -face planter fur les herds defdiEls foJJ'es des Rouffes

„ Cs? Epines., dunt I'on potirra affez recouvrer £5? trowuer efdiiis boiSy afin que cy-aprh

5, I OH en puijfe faire devenir croiflrc une bonne i^ forte Have.
( / ) Zie hier voorcn , pag. 4.

\v) Dewyl men vertrouwt re konnen zeggen, dat dit niet doorgaans bekend is,

fchoon het al in vry bekende Schryvers gevonden werd , vcrdient het alhier , als

ter zaakedienende, wat nader opgehelderc te werden. Wy brcngen daar toe eerft

en voor al by Cornelis Kiliaan van Duffel, in zyn bekend Nederduitfch Woordc-
boek, genaamt, Etymologicum'T'eutonicie Linguafive Diliionarium Teutonico-Lati-

ifuttif ('t geen Jo. Georg. Eccardus, in Hifi. Studii Etymvlogici lingua GermaniciS

baEienus impenfi Cap. xi., in welk hooftdccl by handelt, de iis^ qui in origines Lin-

gua JBelgica inquifiverunt , bchalven meer anderc lof, noemt eximium Belgarum om-

nium thefaurum. ) alw.iar hy niet alleen vermcld: Haeghe. i. tuyn. Seps^fe-

fes , fiepimentum ,
(cptum. Germ. Hag. Gal. Haje , Ang. Hedge. Msiar ook ,

Hx^GWEVetus Saxon, jingl. Domus. Henr. Spelmannus , in Gkffar. Archaiolo-

gico., heeft het volgcnde : „ Haga, Domm. Vet. Sax. Hacgh ^ 6c Hagb. Inde

„ forte diSia, quod ex complicatis vitninibus^ inftar cratis velfepis , quales in Hiber-

» nia frequentijfimas "uidimus ^ fabricata ejfet .y Hag etenim Saxonice
^
proprie fepes

„ efi: undc Gallis Hay, gutfolet in y ccnverfo. Quidam vero anonymus. Ha-
„ ga (inquit) domus cum shopis. Domesd. Titt. Suflex. Terra Rogerii, nu. 11.

„ Radulfus tenet unam Hag am de xii. denar. fVilUelmus v. hag as de v.fol.

„ Nigellus V. HAG AS, qua faciunt fervitium. Cowellus e MS. quodam Monailc-

„ rii S. Auguftini Cantuar. Stephanus Rex Anglorum Ficecomiti £«? Jufiuiariis de

„ Kent fialutem , pracipio quod faciatis habere Ecclefia S. jdugujiini y Monachisy

,, HAGAM futimquam Gofceol. eis dedit, ita bene & in pace y S jufl^ y (^ quiete^

„ y liberty fiicut earn eis dedit in morte fua cora?n legalibus tcflibus i^c. Het zelvc

vind men in de Engclfche taale geleert, by Minsha;us in zyn W oorden-bock
, ge-

naamt, DuSlor in Linguas , op het woord Haga. En in een oude gifte aan

Kerkclyken, uitgegeven door Thom. Hearn, inzynwcrk, gtn^imt Textus Rof-
fenfisy en aangchaalc , Biblioth. Angloifc y torn. 8 fcconde pattie

, pag. 338. leeft

men onder anderen : ^; conccjferunt e'l pro una Haga, quam dedit illis aternaliter

habendam. Getuigcnmen , zoo wy meenen, in ovcrvloed, die het gcbruik van 't

"woord haege voor een huis gellelt, in dc aloude taale bevcftigen.

(x) Zie een gifte door Machtelt, weduwe van Graaf Floris den vierdcn en
moedcr van Willcm den twedcn, ten bchoevc van de kapclryc van den Hove in

'«GraYC&nde, gedaap in den jaare utf^jby Mutth, ^nah d, tm. yi.pag. icp.
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met de byvoeginge vnn 'c woord 'sGraave/i is vereert ^ewordenjom
te becoonen , dat die plaats als by uitftek den Graave en zyn verblyf
was toegccigent. 'c Geen nu al in 't kort getoonc is , zodanig ook
in der waarneid te zyn geweell:. Maar hoe zeer bet vermoedelyk
wat laater zal zyn geweeft, eer die benaniinge in ecn vaft en volko-
men gcbruik is geraakt, zoo is egter dezelve al Jiier en daar bekenc,
niec Jang na den jaare 1400., wanneer dezelve in handclingcnj gifctn
en andcrc Handveften gevonden werd. (y)
Hoewel nu de Hage door de Graaven zeer is gelieft geweeft , en

dat die al vry kort na de vokoojinge van bet PiUcis, aldaar een Ge-
recbt bebben geftelt (z), zoo bebben zy egtcr aan dat verblyf voor
eerll niet veel uitterlyken luifter vergunt , maar in tegendeel die plaat-

ze gehouden in den geringen ftand van een Heerlykbeid ( rt- ) , en de in-

gezetenen aangemerkt als dienltluiden van den Graave, waarvanmen
weet bet gevolg te zyn geweeft, dat bet fchot en lot (Z*), 't geen
zodanige plaatzen opbragten , gebruikt wierd om 's Graaven dienit
mede tc doen; en dat de ingezetenen, die Bnurcu en Buurhiiden ge-
noemc wierdcn , bofdienften (r) aan den Graave bewyzen mocften

B Dit

ij

ij) DusSiet men agter een fondatie-bnef van zckere vicarie ophctaltnar van den
H. Geeft indie Prochy-Kerke van dcr Hage ^\z\-\Atmf). September 1410. ji^afuermit
h<ec /« H A G A - C o M I T 1 s. En in gclyke brieven van den f . Fcbruari 1420., van
den 23. Augufti 142.1., den 10. Februari 1439- enz. En 't geen aanmerkelyker

is, zekere overdragre van een ftuk lands, veileden op Sc. Lambregts dag (dat is^

den 16. September) des jaars I5f4. ncemt haaren aanvang met deze woorden:
Allen den ghcenen die defen brief fullen fien of hooren lezen ^ Philips Enge-
brcchtszocn Ploy van der Goude maicke condt en kennelic mit dcfe jcgenwoir-

5, dige brieve, dat ic vercoft hcbbe Wcrrembrechte Dirckfz mynen fv/ager, my-
5, ncn lant in den Oeftbroec in der Prochien van des Graven-Plage^ alfoe al ic 't

,, gcmccn hadde mit &c. Welke ilukken en mecr andere van laater tyden wy in

cgtc forme gezicn en gebruikt hebben. En- ten opzigte van de volgende jaaren

hceft dit geen bedcnken.

(2) Dit zal te zyner plaatzc in de verhandelinge van het Politick beflicr dezet

ftede in het breedc getoont werden.

{a) 'Loo vind men gefproken door Hertog Philips van Boiirgotidie in 14^5. dc

Heerlykheit van den Hage^ by Orlers Befcbr. van Leiden p. 6i^. enby S. vanLeeu-
wcn, Handv.van Ryulandpag. 589. door Karel toen Koning van Spanje, onfcn

Graaf, 1^16. onfcn Dorpe en Heerlykheyt van den Hage in Holla>id^ agter hetBerigt

van den Hove van Holland, rakcndc de Jm-ifdi£i;ie-quellien tuflchcn het Hof en

den Hage /ii7g. nf. eft 119. Door Koning Philips in den jaare if62. 6"/. Cur. op

„ dczc wyzc: Docn te wetcn, dat wy onttangcn hebben die oetmoedige fupplica-

„ tie van Burgemeeftei^ en Regicrders van onier Plaetfe en Heerlykheyt van den Ha-

„ ge in Hollandt^ enz. agter het gcmelde Berigt. pag. iiz.

{h) Zoo zcgt duidelyk Hertog Aalbcrt van Beyeren in het Hantvcft gegeven

aan den Hage in den jaare 1370. „ Vort alle die ghenc die van buten incomen^

„ fullen woncn binncn defen mercktcn , of die gratic en vriheyt te ghenicten, die

j, fullen dair bliven mittcr wonc vyfjaar lang cngheldcn nietten btieren foot en lot ,

j, als men ghewoon is te doen in onfen Dorpe voirfz. onfen dienjl mede te doenc: En-

„ de waar dat fake, dat fi binnen den vyf jaaren voirfz. weder uytvaren woudcn,

die fouden ons geven vyf pont en onfen Dorpe voirfz. vyf pont.

(c) In 't Franich Corve'cs, in 't Diiitfch Coriveiden genaamt, en bcfchrevcn in

de Handveften van 1400 en van 1407. zie mede het meergcm. Berigt van denHo*
vcpag. ^f. 46. en 47.

»»
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Dit getuigt zeer a-anmerkelj^k Pliilips van Leiden (d) , Hollandfch Reclics-

gclcerde, gunltjlingvanlicrcogWillem di:n vyfden,enzoo door hem
Ills door Hertog Aalbert zyncn brocder in gewigcige zaaken ge-

briiikc : ,5 ma.ir ftei eens , zcgt hy , daar zyn vecle dienltluiden in

„ ecn piaacs, gelykerwys in Bcrkd^iti den Hage ^ in Aalberts-berg

,

55 in Schotcn, in TJietrode, in Vellen, en zoo van veel anderc.

„ Een van die plaatzen lieefc de Vorll verhevcn tot een Ttedc , en

3, lieeft dczelve verleent voile vryheid , en de dieniten quytgelchol-

5, den by Handvelten, enz. Want voor eerft ziet men daarin, dat

dc Hage word gelyk gcftelt met andere geringe Dorpjes, Heerlyk-

licdcn en Luftplaazten van den Graave. Ln ten anderen, dat de in-

gezetcncn van die plaatzen , en daar onder 00k van den Hage , de

Hofdienften waren verfchuldigt. En ten derden, dat de ingezetencn

van zodanige Heerlykheden van die Hofdienften niet en wierden ont-

lieven, ten zy die plaatzen met Itede-regten wierden vereert. In vee-

le andere Placcaaten, Handvellen, Chiu-cres, en zelfs Keuren van de
Magiftraat van den Hage, werd die plaats genoemt ten Dorp, ofook
een Doi'p en Frybeid (e), of met andere benamingen van nedrigheid

getitek, tot al diep in de zeftiende eeuwe toe. Maar in den zelven

tufschen-tyd, als ons 's Gravenhage fcheen zig te moeten vergenoe-

gen met zoo geringe niamen , vind men het 00k vereert met andere

van meerderen luilter, en namentlyk van F/ekke (/"), ja \<\.nStede{g).

En

{d) In zyn traftaat de Cura Rcipithlica cafu XXIL pdg. 6f. Zyn cigene woor-
den in 't Latyn zyn deze: Sedpone, mnlti ohfc^iiiales funt in um loco, iit in Berkel^

„ in Hagha, in monte Jlberti, in Scoten, in Thetrode ^ in Felfen, (^ fic de aliis

,, multis. Unum ijloriim locoritm Princcpi erexit in Oppidum, Q concejfit ei plenatK

,j libertatem £5? Servitia rem ifit per privile^i^ia : &c.

((?) Alle deze benamingen ziet men in de volgende gedenkflukken vermeld : te

weten die van Dorp en Fryhcid^ in een OiStrooi van Koning Philips van den 10

November iffi. verleent aan de H. Geelt-Meeilers in 's Gravenhage , nopendc

het afloden van renten ftaande op huizen bmnen den Dorpe voorfz. Dus fpreekt

Philips in 't gem: Oftrooij Wy bebben ontfangen de oetmoedige fupplicatie van de

H. Geeflmeefters van der Parochie-kerke van den Dorpe en Fryheyt van den Hage in

onfen Lande en Graaffchepe van Holknt , hebbende '/ be'wint van den guedcn van den

armen aldaar enz. Die van Dorpe; in ecn brief van i4<^f . waar by Hertog Philips

van Oollenryk &c. Grave van Holland aen den genieenen Bueren, Vroetfcbap en

Rykheyt en alle die ingezetenen van der Haghe en Hagheanibocht en om noot oirbaer van
onfen Dorpe en om die meefte fcadc met den vmiflen te verhoeden verleent Oftrooi, cm
op "t Corpus van den Hage lyfrcntcn te mogen ncgotieren. Koning Philips noem-
de den Hage nog zoo by Placcaaten van iffo. en if<?4., te zien agter het gem:
Berigt van den Hove pag. 174. en 175. Dus fpreken Schout en Schepenen vaa
den Hage mede met dezelve woorden in ecn lyfrente-bricf, gegeven op St. Jans-

dag ifo5. als mede in een anderen gedagtekent St. Nikolaasdag 1490. Zoo noe-

mcn zy 00k den Hage ecn Dorp in hunne Keure op de Vleefch-halle en 't flagten

van ofll'n, kocien enz. van den 20. April 1556. Die van Ambachte o^ Dorpe koine

voor in een Ordonnantie van den Hove op de Waardyns van de Drapene in den
Hage, van den 21. Maart. 1459. Eerfl zal die Bailliu van der Hage van myns
gen. Heeren ivcgen vermaenen den Scout en Scepenen van der Haghe by hoiren ecde , die

jy mynen genadigen Heere en den Ambochte of Dorpe van der Hage gedaen hebben. Tot
alle wclkc men mcerdere zoudc konnen aanhalcn.

(f) Dit ziet men in ecn Placcaat van den Hove des jaars 1 580 by Merula van
de Wilderniffe, pag. i f 1., en in een van den iaare i fz8. agter het Berigt nu mecr-
gcmcld pag. z2.6. alvvaar eigendyk yiekkv gelezcn wcrd.

a) In
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En met dexe Jioedafiigheid komt liet over een , dat men alliier gemelct

vind , niet een Dorphuis of Regthiiis, gdyk men ten platten lande
fpreekt , maar van een Raadlmis

( h ) en een Stadhuis ( i ). Dus ziet

men dat die verfcJieidenlieid van benamingen, welke ontrent dezelve
cyden door malkanderen vermengt werden , geen wezentlyk nog
doorgaande bewys maakt va:n den ibnd , en meer of minder aanmer-
•kinge, waarin deze plaatze is geagt en geftelt geweeft. Alzoo wei-
nig ills men uit een erbermelyk vertoog van zwaare rampfpoeden, om

B X . ont-

C^) In een Mandament gegeven by Maximiliaan en Maria op den i 0£tober
des jaars 1481. : - - „ Doen te wetenc, wy ontfacn hebbende die octmoedige
J, fupplicatie van onfe welgcminde die Scepencn cnde Raide onfer Stede 'van den

„ Haige voorfz., inhoudende enz. In een fondatie-brief van den 14 06lober.
1 40 J.

- - „ Procuralores five Magijlri San£li Spiritas ville Hagenfis (^c. Nog in
een van den ip. September 1410. En daar toe behoort 00k, dat in het Placcaat
van den 11. Oftober if 31. nopende het opftellcn van nieuwe neeringe ten platten

Lande, aanmerkelyk gczegt werd: „ Buyten befloten Stcden, den Haghe en Alk'
maer voor Steden gcrekent, enz. geregiftr. in 't eerfte Memor. van Mr. Jan de
]ongc fol. 6j. verfo. en gedrukt in 't Grcot Placcaat-Boek I. Deel fol. iz68.
alwaar de Haag niet alleen gelyk werd gcftelc met de beflotc Steden, maar zelfs

in ning gcplaatft voor Alkmaarj 't geen verwondcrens waardig is. In 't jaar

ij-f8 is de Haag al gerekent geworden onder de kleine Steden, zie eerfte Mc-
moriaal'boekvanden GriffierB.Ernft fol. i4f . en 2.. Memoriaalb. van denzelven

fol. I fi. Ook zyn die van den Hage menigmaal onder de Stcden ter dagvaart be-
fchrevenj en belangende hun rang, is by Refolutie van den f . Fcbruari i ^86 gere-

folvcert , dat die van den Hage viacr eene ftemme zullcn hehben naer Purmerende^
En in deze ordre zyn ze ook den 6. Januarii 1584 te Delft befchreven. „ Is ge-
,> refolveert, dat wegcns zyne Excellentie aan de Edelen en Stcden van Dordrecht,

„ Haerlem , Delf, Leydcn , Amfterdam , Gouda, Rotterdam, Gornichem
,

„ Schiedam, Briele, Alkmaer, Hoorn, Enkhuyfen, Edam, Monnickendam

,

3, Medenblick, Purmerende en den Hage zal gefchreven werden, ofiime den if.
,, defer maend des avonds in de herberge alhicr binnen Delf tc compareren op de
,1 zaeken hierna volgcnde. In de belartingen is de Haag altoos onder de beflote

Steden gcrekent, zic Refolutie van Holland van den 15. Maart en z8. Septemb.
1 ff 1 , alwaar gczegt werd , de Loffmgc te vindcn in (fefes groote Stcden en in de kleyne

Stcden.) den Hage voor eene Stad gerekent &c. Alkmnar en den Hage gelyk geftelt,

Refolutie 14 Maart i^^ij. Medenhlik en den Hage^ zp December iff 3. den Hage
.y

jilkmacr en Medenblik^ 6. November Mff- den Hage^ Alkmaer
.^ Mcdenhlik en

Vlaerdingen^ 1 3. December ifff. En in de ordonnantie op de verpagtingc van
dc wyncn en bicrcn binnen de beflcten Steden en ecnige opene flekken voor Steden gere-

kent, van den 14 April iffy, werd art. XVII. geltelt. Item zal dc pagter ontfan-

gen van elke ame Rynfcbe wyn—die ingelcyt werden by de tappers of by eenige geejlelyke

of ivereltlykc perfoonen binnen de voorfz. Steden of biiitcn in de vrybeyt van dien^ den

Plage voor een Stede gerekent &c. En zoo verders doorgaans, de Steden en denfla-

ge. „ Is den 21 Januarii if86. mede gercfolveert , dat die van den Hoogen, Pro-

,, vincialen Rade, Kamer van de Rekeninge en Magiftraten van den Hage zullcn

,, verfchi even werden, om ter voorfz. Vergaderinge haerluyder Gedeputccrdcn

„ mcdc tefchicken.

(/:') Op het jaar If4f. agter het Berigt van den Wove pag. 123. alsmede in de

kcuren op de Vuurboet te Schevcningc van den 13. Fcbruari en ip. November
l5f I. hier na tc vinden onder het twecde Hooftftuk.

( /) In een Schepen-brief van den jaare 1 5 3 3 . c(?» buys en erveflaende in de Nieuiv
ftraet over bet Stadhuys. Op het jaar ifjS. St. Cur. by Merula van de Wildernif-

fenpag. ifo. en op het jaar if47. St, Cur. agter het aangehaalde Berigt. pag.

227.
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ontlaftinge te mogen erlangen, met zekerJieid befluicen kan, datzulks

alles na den letter zoude mogen opgenomen werden. {k)

Maar men vergapc zig niet aan den naam. Men zie veeJ liever op

Jaet wezen der zaake. Dien aangaande zal het vervolg dezer verhan-

delinge uitwyzen , dat het zy men den Hage Dorp , Jiet zy Pleerlyk-

lieid, Jiet zy Vlekke of Steele genoemt hebbe , deszelfs luifter zcdert

den jaare 13x0. zoo groot is geweeft, dat die maar voor zeer weini-

ge der voornaiunjle Stetlcn lieeft behoeven te wyken , en zeer veele

m tegendeel merkelyk , ja zou men mogen zeggeii oneindig heeft

ov ertroffen.

Dit gaan we in 't vervolg door de befchryving zyner byzonderhe-

den, in 't breede ontvouwen.

(k) Van dezen aard zyn de Requeftcn door de Regeerders van den Hage gepre-

fentcert aan den Hove in den jaare 1 5 fo. agter het Berig. ;pag: 133. en in den jaarc

If 76. ibid. pag. 235.

II. nOOFTS.
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II. HOOFTSTUK.
Ge/egenSeid en plaatzelyke hefdnjviiige ijan V Graven-Hage , mitsga-

ders van de Dorpen Eikendiiinen , Loosdninen en Scheveninge ; ah
viede van de Adelyke Huizen en Lujiboven onder Haag-Amhagt ge-

legen.

- N 't voorige Hoofddeel onderzogt helDbende den oor-

fpronk en opkomft van den Hage als mede den naam
en ftand, en hoe die plaatze in haare beginzden
door de OpperJieeren in der tjd is aangemerkt ga-
geworden, zoo zullen \vy nu vervolgens toetreden
cot Jaec belchouwen van de plaats zelf , en met ee-

nen befchryven waar die gelegen is, hoe zy zig

van buiten en van binncn opdoed , als mede haar verdeeling , aan-

wa'ch en ^ergrooting van tyd tot tyd, voorzoo verre tot onzer ken-

nilFe gekomcn is.

V Graven-Hage-, eertyds genoegzaam alleen bekend onder den naam
van den Hage , is gelegen in het befte gedeelte van Zuit-HoUand {a), na
de heden daagfche verdeelinge , in tegenllellinge van Weil-\'"rieiland , 't

welk nu in 't gemeen Noord-Holland genaamt werd , als zynde het noor-

delykJle gedeelte van al het geen tegenwoordig onder Holland be-

hoort; en, om naaukeuriger te fpreken , in 't Dykgraaf^chap van
DeUland, palende ten ooften aan den zoom van ""t DykgraaCchap van
Rynland , een uur gaans of Hollandfche myle van Delft, drie van
Rotterdam, twee van Leiden, zeven van Haarlem, en ontrent een

B 3 halve

Gele-

gentlieid

eiiplaat-

zelyke

bcfchry-

vinge

van
'sGra-

ven- Ha'

(a) Hoe Holland in de eerfte en oude tyden verdcelt wierd, en wat onder Zuit-

Holland en wat onder Noord-Holland als tocn gerekent wierd , zie H. de Groot

,

Jnlcid. tot de Hull. Rcgtsgel. t. b. 28. dcel. Matth. van der Houve, Haiuhefi. Chron:

z. If. 3. hooftd. Bor, Nederl. Hifl. 7. boek ful. mibi zi. Blcifw. Befcbr. van Delft, l.

d. 1. kap cnvolg: Hecmskerk, Bat: yJrkadia p. .:^fi. in de aantckeningen, alwuar

hy dus zegt. „ Het Graaflchap van Holland is van outs verdeelt geweell: in vicr

„ deelenj het eerfte werd genoemt Noord-Holland, waar onder zyn begrepcn de

„ Dykgraa-Tchappen van Rynland , Delfland , Schieland en M^oerden , met de

„ Steden Z)f//>, Leyden^ Goude, Rotterdam, Schiedam, Oudewater, U'^oerden en

„ Flacrdingen, mitsgaders de vermaerde Vlekke 'sGravcnhage. Het twedc deel

„ werd Sfnoemt Zuit-Holland en bcgrypt in zigde Steedcn i)o7v/?w/j/, Gorcutfiy

J, Worcum, Schoonhoven, Heusdcn cndc Geervlict in 't Landman Putten, met de

„ Landen en Dorpen daer onder bchoorcnde. Het derde deel werd genoemt 't

„ Land van Foorne, waerinne geleegen zyn de Sreden Brick en Coeree, met vccle

„ fchoone Dorpen. Het vierde gedeelte werd genoemt Kcnnemerland en M^eji-

s) Vriejland, zynde wel het grootfte van alien, als waer onder bchooren Kennc-

41 werland, Amftelland, Goyland, //'""rt/wV^W eiide d Ey landen I'cxel, Vlieland^der

:>» Schelling en Grynde : met de Steden Hacrlcm, Jmjierdam , Alkmaer , Hoom

,

„ Enkhtiyjen, Medenblik, Edam^ Monickcmlam, Purmereynde, Naerden, Muyden
f^'ecjp.3)
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lialve myle van de Noordzee ; ( ^ ) ook in een zcer aangenaame en

vcrniaakelyke Landsdouwe , als hebbende ten ooften het plaizante

Bofch of Hagerhout, 'c welk wy te zyner plaatze in een afzonderlyk

Jioofddeel zuUen befcliryvenj ten zuiden grasryke weiden , welker

grond broekig en veenagtig zynde , oudtyds heefc gedienc tot het

uitdelven van veen en 't maken van turf, (c) zulks men aan die kant

wegens

(k) Deze tuflchen-wydte weid aldus begroot hy '&ox ^Ncdeil. Hijl. 9 tioek op

V jaar if76 p. 142. van den ouden diuk. Bleifw. bcfchrjving van Delft pag. 6.

Oilers , hcjcbr. van Leiden pag. 5.

{c) Dat de landeryen gelegen ten zuiden van den Hage en wel inzcndeiheid de

polder van Ryswyk en de Zuiler of St. Elizabcts polder, bchoorendc onder Haag

-

ambagt, eertyds Vcenlandcn zyn geweeft , waaruit men turf heefc gemaakt,

biykt iliet alleen uit dcrzclvcr laagte, waar doorze veekyds des winters geheel on-

der water ftaan, maar ook wel voornamentlyk uit verfchcide oude adlens. Tot
bewys zullen wy 'er twee alhier bybrengen , fprekcnde van Veenland ten zuiden

van den Hage, in den Ambagte van Ryswyk j de eerfte a£te luid in dezer voegej

„ Ic Lysbeth Scilpe Engebrechts Stalmeeilers weduwe doe condt alien luyden,

J, dat ic verkoft hebbeJacob Zelandcr een half morgen Fecnlands luttel min ofmeer

», by den hoop zonder maet, gelegen bezuiden der Hage in den Arnbochte vanRys-

,, ivyk^ en heeft belegcn ande oollzydc &c. Ende ic Reynier Woutcrfz hebbede-

„ fen brief ter begeerten van Lysbeth voorfz. bezegelc mit mynen zegel hier aan

,, gehangen in 't jacr ons Heeren M. CCCG. fevenentzcflich op den xii dach

,, in November. De twede afte of rcgiftratie is van dezcninhoud; Floer Willem

,, Rimfchenzoen ontfing van minen Heer vier dalf mergen lants luttel min of

J, meer gelegen in den Hage., alfo alfe hem aenquame van Willem zyns vaders doet

„ te houden ten rechten leen en belegen myn Heer zelve an die Wejlzide met IVol-

5, farts-camp^an die noirtfide dicn Feencamp, an die oeflfide Hughe Valcke mitter hoc

,, i.r, an diezuytzide die kadyc van Ryswicker-Jmbocht, gedaen in den Hage op St.

„ Martyns avont in de Winter Anno M. CCC. LXXIX. en llaat geregiftreert

ten Lecnkamer van Holland. En zoo vind men, ten opzigte van de Zufter of

St. Elizabets polder, in verfchcide andere brievcn van tranfport, conftitutie van

de renten , cnz. deze landen op de volgende wyze befchreven , een ftuk lands gelegen in

den Arnbochte van den Haige in den Zuytveene aan den nicuwen wcg &c. in eencn brief

van den i. Januari 14.06. nog op gelyke wyze in twee andere bricven van 1405* en

1^61. geregiftreert in 't klcine Fratncyne Rcgifter van 't H. Gcefthuis alhier fol.

4fo. 4fi.en 452. verfo. In den iaare ifpf- verfogt Floris Sas van Weldam by
requefte aan de Staten van Holland, „ om zckere 41 margen lands lage hoy-lan-

„ den
,
gelegen aan den Denncweg , ontrent den Binkhorjl , genaamt de uitgedolvcn Vee-

„ »f«, leengoederen zynde, te mogen verkopen als vry allodiale goederen, enz.

zie refolutie van Holland van den 20. December if95. En tot rrjccrder bevcfti-

ging, dat deze gehele zuidelyke ftreek van het Zieken of den Rykw) kfchen wcg
af,en zelfs hoogerop,tot Loosduinen en Wateringe toe,niet dan veen is geweeft,
waaruit men turf heeft gcgraven , zullen wy nog bybrengen eenen brief, waarby
Graaf Willem van Henegouwen de derde van dien naam aan de Abdifle en 't Con-
vent van Loosduinen gectt een ftuk land ,

gelegen tuflchen het zclvc kloofter en
's Gravenhage, om daar uit te delven turf tot brandinge voor de Conventualen. Dc
woorden van dczen , zoo wy vcrtrouwen, nog ongedrukten brief luiden in dezer
voege.

>, Wi WiLLAEM Grave van Henegouwen, van Holland &c. maken cont

,, alien luden, dat wi ghegeven hebben der Abdiflcn en der gemecnen Conventc
,, van den Goashufe vanLoesdunen in rechtcr aclmcficn en om Goeds wille voer

„ ons Hcfs Heeren ons vaders en onfer liever Vrouwcnonfer moeder en onfervricn-

„ den zielen wille een flicke vcens Icggende achter an die zvdwinde en opwaerts

„ ftre«kcnde alfoc lane alfe onfe veenen gact en acht en dertich gheerden breet,

„ omme
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wegens de laagte en vogtigheid gecn zaai of koorn-land vind, iriaar

alleen weilanden , zeer bequaam om des zomers ecu mcnigte ^ an
koeien en vee te doen grazen. Ten weften , als hooger en drooger
zynde , Jieefc men niet alleen grazige weiden -, maar ook fchoone
koorn-akkers en teel-landen, en byzonderlyk medc weldragende
boomgaarden , en cierlyk beplance lulthoven , overvloeiende van al-

lerlei boom en aard-gewafch ; kortom, men mag zonder vleyen zd^*
gen, dat 's Gravcn-Hage geplaatlt is in den vermaakelykften en vrugt-
baariten oord van ganfcli Holland , gemeenlyk genaamt het IFe/i-

land. Ten noorden ziet men den Haag gedekt met cen ricliel duincn

,

dewelke langs dc zee geftrekt ceftens den Hage niec alleen belcher-

men voor dc barre Avinden en quade dampen , die by zommige tydcn
des jaars uit de zee opkomen, maar ook door hunne iioogtens en
laagtens van verre geen onaangenaam gezigc verfchaffen. Wat voor-
deelen en plaizier deze duynen aan de Edelen en andere inwoonders
van den Hage tot de jagt geregcigc , pleegcn te geven, getuigt de
Hiftorie-fchryver Bor (<f)in deze woorden, ,, En gelyk dezcplaat-

5, fe van binnen alomme zeer lultig en plaifierig is, zoo is 'er l^uiten-

„ om en daar ontrentgeen minder vcrmaakinge voor de inwoonders,

3, wane behalven den luft, dieze op zee in het dorp van Schevenin-

„ ge en de Zeeftrande fcheppen mogen , zoo zyn aan d'eene zyde
„ de duinen, overvloeyende met konynen, daarinne de Edelen en
„ andere daar toe gequaliticeerde haar vermakinge , lull: en oeffenin-

5, ge hebben met de jagt van konynen (e), als in de omleggende
5, velden van de Jiazen en ook met de edele vogelen. Voorts zyn
5, die groene weylanden en weldragende koorn-landen en fchoone

35 boom-

5, omme hare barninghc daer uyt tc delven , In oirconde defen brief Sec. Gegeven
„ in den Hage des woendages na onfer Vrouwendach te midden oefte in 't jaerons

„ Heeren dufent drie hondert en twintig.

Per Dominum Epifcopum Zudenfem , Symonem de Benthcm , Gherar-
dum Raaphorft 6? Engelbertum.

Hier van daan heeftookde ftraat, die van dc dagelykfche Groen ofWarmoesmarkt
ten zuidcn loopt en in vroege tyde de uittcrfte limite van den Hage aan die kant is

geweeft, den naam van de Feenejiraat bekomen, als gaande en ftrekkende na de
veenen, want de Wageftraat was ter zelver tyd niet of zeer weinig betimmcrt,en
wierd flegcs genaamt het Zuideinde van den Hage aan den Delfwech.

(o) De konynen zyn in den jare i666 by het maken van den flraat-wcg uit de-
ze duinen geroeic, op datze de nieuw geplante boomen niet zouden fchendcn j im-
mers die getuigt de Heer Jacob van der Does in zyne befchryvinge van 'sGraven-
higc pag. \o6. alwaar hy zig aldus laat hooren.

In 't Noorden heeft den Haegh geen luftige waranden,
Geen Bofch , noch wey , maer zee en aangename ftranden

,

En duynen , daar voor decs' in grooten ovcrvloedt

't Konyn tot fpys, en tot vermaak wierdt aangevoedc.

Nu ill 'er uytgeroeyt, op dat het aan geen bomen
Die langs de ftraet-weg ftaai , by hongers noot zou komen,
En fchendcn 't jonge hout, dat moog'lyk metier tydc

(- Ecn Ichaduw geven zal, daer niemant hitte Ivdt.
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„ boomgaardcn hieronrrent gclcgen , zecr lufiig en plaizierig des 20*

h, mcrsciaags 't gezigc en 'c gcmoed van de bcziendors vcrlultigonce,

„ maar voornamendyk en bovcn al is hicr aan de ooftzyde hecfchco-

„ ne playficrige en vermakclyke bofcli enz. Moncanus in zyne by-
vocgzelcn op Guicciardins beicliry/inge der Nederkmdcn, fprckercl?

vande gelegendieid en uitterlyke iituatie van den Hage, laat zig in

dezer voegehooren, „ den Haag is zeer bequaam gelegen, hebbcn-

5, de aan ceiic zyde Jaet hoog met fchoone lioevcn en beemden tec

55 bouwhinden? en aan de andere zyde Jiet leeg tot weylandcn en

,5 turfveen2n. Zoo dat aldaar nict en is oncbrekcnde, dat fti'ecken

„ kan tot playfier en ondcrlioudinge des menfcJien leven.

De dorpen,die om 's Gravcn-Hage als in een cirkel leggen en waar-

van zy als het middelpunt is , zyn ten noord - oollcn liet dorp en

-heerlykheid PFaffenaar, van aloude tydcn toeiiehoort hebbtnde het

doorlugtig en aloud geflagt der Heeren van WalTenaar; ten ooftcn

Foorbiirgy bet oudile dorp van gcheel Holland; ten zuiden Rys-wjk,

\ geen in den jarc 1688 door den Hoog-edelen Heer Nikolaas van del'

Duin, Heere van 's Gravenmoer, als laatfte Ambagtshcer, aan de

Magiltraat van den Hage is verkogt en opgedragen, en ter Leenka-

mer van Holland verheven Itaat op den naani van den Heer A/r. Fan-

his van ^[fendelft > Burgcmeeltcr dezer Itede, als fterfinan , dog waar-

van de Wethouderen van Delft by bcleeninge in den jaare is^pi. dc
hooge jtirifdidie en halsheerlykheid verkregcn hebben (e) en iegens-

woordiff als nog bezittcn. Ten zuid-welten IVateviNge ^ daar voor-

heen geltaan lieeft het oudeftamhuis der Heeren van Wateringe, waar-

A^n in den jaare 1299 bezitter en eigenaar was Heer Gerrit vein IFaterm-'

ge , ridder , wieiis ioonszoon , mede Gerrit van Wateringe , in den jaare

13^7. door HcrtogWillem van Beyeren in zyne razernye wicrd dood ge-

llagen. Ten weften Loosduincii , A-ermaard door een Nonnen-kloofter van

<le' orde der Ciftercienfen , vereert met den titel vaii Abdye en ten al-

ien tyden bewoont l)y de edclfte maagden des Lands, wel eer ge-

fdgt door Magteld-, Gemalinne van Floris den vierden vandiennaam,

Graaf van Holland \ en ten noorden Scheve/ihi^e (f) , een der fraai-

fte

(f ) Bleifw. Bsfcbi-yvlng van Delft pag. z'8 en ioz.

(/) Het waren dezxlve dorpen , uitgczondcit \Vateringc , die in den jarc

15*74, "^ '^^t de Spaanfchc (bldaten (die geduuiende het beleg van Leiden in den

Hage in guarnifoen hadden gdcgen en aldaar zoo vuil en onrein huis hadden ge^

houdcn, dat geen ftraatcn te Degaan of tc beryden waren ) daaruit waren vcrrrolc-

kcn, door den Hove van Holland gelaft wierdcn, die van den Hage dagclyks

met ecnige wagenen en paarden ten dienllc tc llaan, otn de mishoopcn en vuylig-

hcdcn weg te halen en den Hage alzoo te helpen fchoonmakeh , als breder uit dc

volgcnde ufte te zien is.

„ Alzoe die Bailliu, Schout, Biirgcmcefters en Wethouders van den Hage den
„ Hove van Holland by rcqucfte verthoont hebben, dat die felve plaatfe van den

,, Hage gcduyrende den tyt die viandcn aldaar gelcgen hebben, zulcx dcur quaet

^, regiment en overweldigheyt van dczelvc vianden ontrcynicht en mit groote

„ mishoopcn in alle ftracten en fteghen bcfet en gcdeformeert es, dat men defelf-

„ dc llracten tot vecl plaetfcn met wagen en pairden nyet en mach gebruykcn
,

„ wt V7e!kc vuylicheden en mishopen ook grooce llanck en peftilcntiaal exhalatic

}) ryfen en comcn tot groote infcdic van dc gocdc luyden aldaar woonende en frc-

„ quen*
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fte Zee-Dorpen aan deze kull: j zoo als wy aanftonds nader zullen aan-

toonen.

Onder Haag-Ambagt behoorcn alleen Eikendu'wen , half Loosdui-

fie/i en Schevelinge by Luisduinen (^)5 welker gelegendheden wy
nu wat nader zullen belchouwen.

EIKENDUINENis eenbuurt:ofgehtigt,beftaandetans uiteeni-

ge wooningen en boeren-huizen , niet by den anderen , maar hier en daar

verfpreit, ontrent een Klein half uur ten weften van den Hage enctn
grooc half uur ten ooften van Loosduinen gelegen, aan een zeer ver-

makelyken beftraaten en met een dubbelde ry ypen-boomen beplanten

ry-weg. Uit eenige omftandigheden vermelt in een oud geding, ge-

houden voor den Hove van Holland in den jare 1483. {h)i zoude

men moeten be/luiten , dat'er eertyds meer huizen hebben geftaan

;

C im-

quenterendc} ch alfoe die Supplianten die voirfz. Vlecke van den Hage van dc

J, voiifz. vuylicheden gaerne gefuivert en tot heur oude gefteltenifle gereduceert

fagcn, zoc hebben zylicden die van Haech-ambocht als Eyckenduyncn en andcre

Litmacten van dien gelaft en geordineert met zekere getal van waghen en paar-

den die voorfz. mishoopen en vuylicheden van der ftraeten te haelen en wcch te

„ voeien, dan verniits die menichte en grootheyt der zelver imishoopen, fot en

zoudcn die voorfz. van Haechambocht nyet machtich zyn die vooriz. vuyliche-

den te vervoeren en de ftraeten daer van te fuyveren noch binncn den tyd vart

drie weeken eerft comende, zulcx dat van node es daer toe vorder hulp en ai-

fiftemie te hebben. SOE IS 'T, dat 't voorfz. Hof omme rcdenen vooreu

verhaalt, gecommitteert en geaudhorifecrt hceft , committcert en audorifecrc

't zelve Hof mits defen een van de twee eerfte Dcurwaerders van den voirfz. Ho-
omme terftondt te trecken an de dorpcn van Rysivyck , Voorhnrch ^Wajfenaer

>>

»

ve.

j> en Loosduyncn, en die Rcgierders en inwoonders van dezelve dorpen van vvegen

„ ConinglykeMajcfteyt wel ernftig en fcherpelick te belaften, dat zy wt elcke

„ dorpe alio dagen naer date van defen opbrengen fes waghene mit paerden, om-

), me daermede die van den Haghe te dienfte te comen , en met die zelve wagens

,, die mishopen en vuylicheden (die zy eensdeels aldaer hebben vergadert ) te

,^ helpcn wech voeren ende zulcx den voorfz. Hage helpen fchoonmaken, Eri

„ zoe vcrrcccnige van de voirfz. dorpcn onwillich waren die voorfz. wagens en pair-

i^ den op te brcngen, audlhorifeert het voirfz. Hof in zulken gevallc die van den

Hage voirfz. wagens en pairden tot cofte van den onwilligen te hueren endc

die cofte by een Deurwaerder van den voirfz. Hove te doen executeren aen den

„ onwilligen, zulcx en in diervoegen men Coninglyke Majefteyts penningen ge-

,, woonUcken es t'innen en t'cxecuteren. A6lum den eerften Aprilis annoXV^
,i LXXVI. Stilo Curia Hollandiec.

(g) Dus werd het gcnaamt by Matthys van der Hotive in zyne Handvefi-Chron.

fag. III. alwaar hy zegt, dat Schevdingen by Luysduynen, Eikenduinen en half

Loosduinen onder 't Ambagt van den Hage behooren. En dit blykt mede klaar

iiit de volgcnde Regiftratie „ den 20 May i f44. Ten felven dage is op de Rc-

ii monftrantie by die van den Hage de Staten gedaen, oi de hgezetenen van Sche-

,y Teningerif Eyckcnduynen en '? Ooft-eynde van Loosduynen, forterende onder den Hage^

„ niet fouden mogcn volftaen , mits betalende den excys j fonder van haar land te

'), gcyen twee ftuyvers een oort op de margen, volgende 't concept by de Stateri

), geaccordeert, en by de Koninginne geacccpteert
,
gezeyt dat in haer verfoek

1, by monde gedaan, by requeftc louden overge\'en, en zoude hunliedcnals dan

M daarop appointement gegcvcn werden, het welk, als 't fcheen die van den Ha-

», ge voorfz. niet en wouden doen, en zyn overzulks weg gegaen.

(A) Te vinden hierna onder het artikel van Schevelinge.

»>
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immers het is uic dezclve actc kenneljk, ckic die van Sclievelinge en

Eikcnduinen in ciUc hillcn, impoliciencn ommelligen, welkc over den

Hage tn Haag-Aml^agt wicrden gedaan en gcxec, een derde, en die

van den Hage twee derden moeltcn dragen , en dat 00k de Dorpeii

vdii den Hage^ Scheveningen en Eykenditinen Jionden en gemeen wm-eii

onder een Bailliiifchap en Schependojn; waar uic dan 00k gevolgclyk

zeker is, dat Eikenduinen in dien tyd een dorp isgeweeft, gelyk

iiet xelve 00k nog in den jare iS7^- een dorp genaamt w^ierd ( i). Ook
had hct zyn eigen kooren-molen C^). Volgens het quohier van den

jaare i63xbedroegen de huizen onder Eikenduinen het getal van 37-5

de bouw en Weilanden i5'43. morgen 563. roeden , behalven dc

thienden &c. Maar volgens het quohier van de verpondinge over

Haag'Ambagt, (Eikenduinen en half Loosduinen daar onder gere-

kent) beruftende ter Finantie van Holland, beliep in het jaar 1680

het getal der huizen tot op 304., dog by de Societeit van 's Gra-

venhage wierd aangewezen , dat onder dezelve als onbe\voonl:)aa-

re wierden bevonden iix, zulks dat ''er in alles nog 192 overig ble-

ven.

Eikenduinen is al in den iare 1266. l^ekent geweeft, en werd inee-

nen Latynfchen brief (!) van Vrouw IMagteld , fondatrice van de

evengemelde Abdye , genoemt Hekendiinen. De naam van dezc

plaats fchynt afgekomen en ontlecnt te zj'n van de Ekeu of Ejken-

boomen i die hier in de diiinen eertyds groeiden; want dat deze gant-

fche noorder ftreek van den Hage af tot voorby Loosduinen, niet dan
duin en wildernille is geweeft, kan uit menigvuldige authentike

ftukken aangetoont werden ; de boomen en wildernille zyn met 'er

tyd weggeraakt en de duinen voor een gedeelte afgezant, zoo dat

men daar tans bequaame wei-cn eenige koorn-Ianden in plaatze ziet-

Men vind nog een fententie van den Hove van Holland in dato 5-. Ju-
lii 1443. (wjj waar by die van Eikenduinen verklaart werden liunnc

landen

(/) Dit blykt uit de volgendc Refolutie. ,, Alfoo die grave van Boflu , Stad-

,> houder, Prefidenten Raden, mitsgaders die van Conuiglyke Majefteyts Reke-

,, ningc in Hollant geordonneert hebben, dat om gocde wacht by nachte en dage

,t langes die ftranden te houden tegens dieGeufencn Rebelien,continuelyken diic

„ paarden langes die ftranden zoudcn rydcn , en dat daer toe fouden contribueren

y, en geldcn de Dorpen van Eyckendnynen, half Loosduinen en-Haech-Ambacht ter

j, ty t toe anders fouden wefen geordonneert. S OO I S 'T , dat de

„ voorfz. Stadthouder , Prefident en Raden , mitsgaders die van dc Rekc-

„ ningc voorfz. die Regierders van den Hage geauthorifccrt hebben en

», authoriferen hen mits defcn te maekcn een capirael ommeflach ter fomme van

„ 95. Car. guld. ter maend, over die huysluydcn van Eyckcnduynen, half Loos-

,1 duyncn en Hage-Ambocht voorfz., omme daermede te vervallen en betaelen

„ die voorfz. onkoften, en dit geduyrcnde ter tyt en wylen toe anders fa! wesen

„ geordonneert, Ende fuUen die Regierders van den Hage voorfz. van haeren ont-

,, fang, handelinge, adminiftratie en uitgcef van de voorfz. penningen doen re-

„ keninge, bewys en rcliqua daar en alfoo 'r behooren fal. Aftum den p. Julii

», If?!-
~

(k) Dezc molen werd vcrmelt in eencn brief voor Schepenen van den Hage ge-

pafleert den y. Mey 1464, Een fliik land gclcgcn in V IVcfl-Anibocht van der Hage

by Eykenduynen-molen^ geheten die myentc &c.

(/) Te vinden by Anth. Matth. Anal. vet. avi torn. VI. fag. 109.

\m) Gercgiftr. in 'c IX. Mcmor. van Rofe
,
gequot. E. i. loco/*/, iz. Ver/t.
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landen te mogen verdelven, zoo als zy meer dan iiondert jaarenge-

daan hadden, niec tegenftaande de oppolitie van den Hecr van Waf-
fenaar, vermits hec verlies zyner thicnden, voorgevende dat hy daar

door in zyne heerlykheid verkorc wierd. In den evengemelden brief

van Vrouw Magteld werd van een kapellanye te Hekendunen ge-

waagt, aan welke devoorn. Graavinne drie niorgen lands tot een ad-

moes vereert ; waar uit dan klaar blykt, dat aidaar ter zelver tyd al

eene kapel Jieeft geftaan, zulks dat het zyn bedenken verdient of niet De ka«-

deze plaats vry ouder is dan den Hage. P^' ai-

De kapel was toegewyd aan de Maagd Maria als patronelfe, eh aan'^de

wierd al in den jaare i3z6. tot een Parocliie-kerk verheven; dezelve Maagd

was van geen grooten omtrek , zoo als genoegzaam uit de nog over- ^'^''"^

geblevene fondamentcn af te nemen is. De Schryver van de Delftfche ^yj^'

budlieden(//} 2.egt, „ dat deze kerk eertyds ftond onder de Paro-

„ chie-kerke van St. Jacob in 's Gravenhage, daar de Paftoor der

3, gemelde Parochie-kerke zyne kapellanen na toe zond, en dat de-

5, zelve Paftoor alleen geregtigt was om de Paafch-communie , het Sa-

5, crament des huwelyks en hetlaatfte olyzel aan die van Eikenduinen I^eka-

35 te bedienen. Dog hoe verre dit met de waarheid overeenkomt, ^"^"^^"

laten wy hem bewyzen. 'T is zeker, dat de kapellaan van Eiken- van de

duinen al in zeer vroege tyden een der vier priefteren was, die de ^ier

kapel ten Hove bedienden, en op zyn beurt, als de Graafof Graa-
^l^'^^^^'^^

vinne in den Hage was, het middagmaal aidaar genoot, dog welke kapel

gewooncc Graaf Willem van Henegouwen den derden van diennviarn t^" ^^n-

ten hoogften mishaagde, zulks dat wanneer hy in den jare 1326. aan !^.^j"

Nicolaas Abt van Middelburch vcrgunde, om de kapclle te Eikendui-

nen by toeftemminge des Bilfchops van Utrecht tot een Parochie-

kerk te mogen makcn en die te laten bedienen door eenen zyner ka-

nunnikcn, dezelve graaf wel duidelyk bedong, dat de kanunnik, die

by vervolg Parochiaan aidaar zoude wezen , van het voorregt om ten

hove te eeten , zoude afftaan , zoo als uit den volgenden brief te

zien is: De ka-

„ Wi Will EM Grave van Henegouwen &:c. maken condt alien
ccn^Pa-

5, luden,dat wi onfen lievcn en getrouwen Heeren Niclays den Aht rochie-

„ 1?^// Middelburch , der meencn Convent aldair en horen nacomelin- ^"''

„ gen om Goide en ziere gel^enededer moeder en om trouwen dienft,
^eu!^"

5, die ons defe Abt voirfz. gedaen hevet, en noch doenlal, en om
„ dat wi willen datter eene Parochie-kerke worde, gegeven hebben

3, en gheven onfe Capelrie tote Ekenduiien , met alle goede en recht

„ datter toe behoirt, in manieren foe wanneer F/oreiis-, die nu die

5, capelrie hevet, ftervet, of dat hife vrilike opghevet, datfe dan die

5, Abt daer t^'enden fal doen verdienen mit eenen iiere Canonnike en

„ hi fal verwerven an die Bifcop van Utrecht, dat defe Capelrye

„ M orde eene Prochie-kerke , ende dit fullen wefen die palen van

55 defer Procliiekerke van den moerfloet en den ftoeldam weftwaerts

5, tot Loesdiine Lane toe , en voirt ftreckcnde alfoe verre alfe Hage-

5, Ambocht gaet, Ende omme dat wi willen dat defe gifte ftade en

59 vafte blive ewelicke fonder gebrec van ons en van onfe Nacomc-
C ^ 55 lingen,

(») In Oftavo pag. 431.

J
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„ lingcn , foe hebl^en \vi defen brief open befegek med onfen zegele,

„ Gcgcven in die Ilage des anderdages na jairs dage in \ jacr om
„ Hceren duiftnt drie iiondert fes en twmticli.

Per Bombium Comitem , Ahhattm de MhldeJbiirch , Jo-

bainiem de Polaiien 6- Eiigelbertum.

Hierin bewilligde de voorn. Abe, engaf dienvolgendedaarvanaan

den Graaf dcze navolgcnde verklaringe

;

„ Wi NiCLAYS bi dcr genaden Goeds Abt van onfer Vrcuwcn
Cloifter van Middelburg van der Oerdcn van Premonftreyc maken

„ condt alien ludcn, wane onfe lieve Hcer Grave Willem ^an Henc-

„ imuiven &cc. omme Golds willc en l^i onfen verfoeken ons en onfe

Cloefter voerfz. van Middelburg te gratie gedaen hevet en ghege*

yen ewelicke te bliven line Capelle te Eyclvenduiien , om ecn paro-

chiekerke dair of te maken in dier maniercn dat v ife na Heeren

Florens doit of vryer relignatie diefe nu beiiget , fallen docn vcr-

dienen en berechten med eenen onfer Canonnike , alfoe als ons Hee-

ren des Graven opene Ijrieve daer op fpreken die hi ons gegeven

hevet , foe verlyen wy en verbinden voir ons en voer onfen Cloe-

fter voerfz., dat zoe wie die Capelle van Eykendunen voiriz. of

die Prochiekerke aldaer als 't eene Parochie ( kerke j gemacckt es

van onfen Canoniken verdienen en verwaren lal , gheen recht ey-

fciien noch hcbben en fal van der provende in die Haghe te haelen

of te Hove t'eeten, als onfe Heer die Grave of onfe Vrouwe die

Gravinne dair wefen fuUen, en dair of fcelden wivoir ons en voir

onfen Cloefter voiriz. en voir den gheenen die ze bezingen fal on-

fen Heer den Grave quite med onfen brieve bezegelt mit onln ze-

i^ele , Gegeven te Dordrecht op den dertien avont in ''t jaer ons

iieeren duyfendt drie hondert lbs en twintich.

Deze kapel dan in diervoege by gifte van den voorn: Graaf tot een

kerke verheven zynde , wierd vervolgeas bedient door een kanunnik

uit de evengem. Abdye van den Prenionftreiten orden, en zyn kerk-

cjebied ftrekte na inhoud van den zelven brief, v^n de moerfloet en

dsn Stoeldam ivejiwaarts tot Loesdiine lane en ivoort alzoo venr alze

Hagc-ambocht gnat. Of nu de eerfte kapel is afgelDroken en in def-

zelfs plaatze een kerk is geftelt geworden , is onzeker, maar dat de

laatfte van eenen redelyk hogen toorcn voorzien isgeweeft,daarvanis

het bcwys niet ver te zoeken. De kerk met het kerkhof begreep in

den omtrek de grootte van een hond en vyf roeden , volgens de mee-

ting in den jaare 1556 , waar van het kaartie heden nog in \ve-

zen is.

Deze kerk was oud-tyds zeer vei-maard , invoegen dat de menfchen

uit alie oordcii in groote menigte na Eikenduinen pleegdcn te reizen,

om 'er hunne eerbiedigheid aan 't zoo genaamde H. Kruis des Zalig-

makcrs te bewyzen. Die ter bcdcvaart quamen , waren gewoon ee-

nig geld te offeren ; uit welk geld, zegt de bovengemelde Schryver,

weleer een kapel ter eere yaii de H. Maagd is getimmcrt , 't welk

nogtans niet te vermoeden is , dewy] dezelve Maagd reets patronelfe

van dc kerk was, ten ware hy daar mede verftaan wikle hebbenj dat

'er
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'er in of aan de kerk noi^ eeii afzonderlyk kapelletie tcr haarer ecre

geftigc zoude zyn. Ook was 'er een broederl'chap van ""t H. Kruis

,

en ook PI. Geeltmecftcrs toe bczorginge van de armen.

Na Jiet invoeren van den gezuiverden godsdienft Jiier te Lande,
wierd deze kerk, om de nabyiieid van de noofckerk van den Hage ,

als onnodig afgekeurc en op l^evcl van de Statcn van Holland verkogt engeoV

om afgebroken te werden, volgens derzelver refolutie van den xSep* '^°""

tember 15-80. Is voorts verfiaan dat by advys van de Magijlraat 'van te bre-^

den Hage de kerke tot Eykeuduincn gedemolieert zai iverden , a/zoo de kt-n.

Staten verjlaan dat die kerke tot Eykeudiiinen onnodig is , en daaromme
niet gercpareert zal wei'den. Wat nioeiten de Iverk-meelkrs , buuren
en inwoonders van Eykenduinen by de Staten aanwendden tot l>e-

houding van hunne kerk en tooren, zelfs met aanbiedinge van te wil-

len voldoen en opleggen de 180 guld. , waar voor de kerk was ver-

kogt, zoo hebl^en zy egter niets konnen verwerven, blyvende de
Staten by hunne eens genomen refolutie , zoo als uit de volgende
regiilratien te zien is:

Ben 13. December 15-80.

„ De Staten van Holland heliben geordonneert , dat , niet tegen-

ftaande het verzoek van Kerkmeelters , buyren en inwoonders van
Eykenduynen , dat de Capelle aldaar zoude mogen l^lyven ongede-
molieert, mits betalende de penningen daar voor belooft , dezelve

Capelle zai worden gedemolieert , voor Kersmis toekomende , op
poiiie van 5-0 ponden van xl grooten , achtervolgcnde de condicien

daar van gemaakt , mids dat de predikftoel en banken gelevert zul-

Icn worden agtervolgende dezelve conditien , binnen de kerke van
Loosduj'nen.

35

35

53

35

35

55

Den 14. December 15-80,

), Op ""t verzoek van de gemeene buuren en inwoonders van Ey-
>, kenduyncn, om h;iar kerke en thooren te mogen liouden ftaande ,

„ mits opieggende de 180 guldens, daar voor defelve is verkogt, is

„ geappolliliecrt als liier na volgt.
,

5, De Staten van HoUant verklaren, dat met de demolitie en af-

5, brekinge van de kerke en toorn in dezcn gcroert , geprocedeert fal

„ worden voor Kersmis toecomende, agtervolgende het contraft

„ dat met de koopers diesaengacnde is gemaekt, en liebden de Sta-

tcn voorn- voorts geordonneert en ordonneerenby defen, dat ag-

tervolgende 't zelve contraft de prediklloel en anderc geitoeltens

,

Lacryne en Cat-banken5wercnde binnen de voorfz. kerke, gelevert

fullen worden in handen van de kerkjiieefters van Loosduynen,om
„ in de kerke aldaar geaccommodeert te mogen worden als na be-

Jiooren.

Den 4. Junii 158 r.

3>

„ De Staten heljl)en mede als noch bclaft en geordonneert, datde

5, kerke tot Eykenduynen fal worden afge1)roken en gedemolieert,

C 3 ^•. entle55
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33

endc ten eynde Iiet zelve metdeneerftenmagwerdeni^eeffeflueept,

„ hebben de Staccn voorn. geautherifcert en gelaft , lallen en audio-

rifeeren by defen den Bailliu en Gerechtc van den Hage met der

daedt te doen procedeeren tot demolitie en afbreekinge van defel-

ve kerke ; ende hebben voorts de Staten geordonneert den Remon-
flrant alliier by gyzelinge te innen en tc executeren aan de kerk«

meefters van Eykenduynen de boete van vyftigponden van xl. grn.

j5 't pond in defen geroert , en dc penningen daaraf te bekeiiren ten

J, belioeve van het arme Weeshuis binnen den Hage.

Hierop wierd de kerk in den jaare ifSi afgebroken , en de kerk-

goederen, die 'er al redelyk veel waren , ten behoeve van 't gemee-

ne Land by de Staten aangeilagcn , en tot Superintendant deraelve

aangeiklt Comelis van Coolwyk , ontfanger gcneraal der geeftelyke

gocderen over geheel Holland J volgens Refolutie van den 13 Maart

'5'79-5 waar van de inhoude deze is:

„ De Staten van Holland hebben gecommltteert en committeeren

„ by dezen Cornells van Coolwyk ontfanger als fuperincendant van

35 de goederen en inkomlten van de kerke , Cruys-gilde en H. Geeft

„ van Eyckenduynen , mitsgaders tot den ontfang en adininiftratie

„ van dien, mits daar af verantwoordende met de andere penningen

5, van zynen ontfang , en zal voorts den voornoemden Ontfanger

,5 doen voorzien op de vorderinge van de inkomften van dien, ziUcx

hy bevinden zal te behooren.

Dog met wat moeielykheden en tegenftribbcljngen hy van de
Kerk , H. Kruisgilde , en H. Geeft -Meeftcrs wierde bcjegent , en
wat middelen van dwang hy tegens dczelve moell: gebruiken tot het

overleveren van de gemelde goederen, kan uit de volgende Refolutie

blyken:

Ben 19. Augujli 1580.

„ De Staten van Holland verftaan hebbende , dat den Ontfanger

55 Cornelis van Coolwyk in 't volkomen en agtervolgen van fynen

„ lafl en commiifie van den 23 Maert 1579- en den 7. Juny laetftle-

jj den, aengaende den ontfang van de goederen van de kerke totEy-

„ kendluynen en de Cruysgilden aldaer by de Kerkmeefters, Cruys-

„ meefteren en H. Geeftmeefteren van Eyckenduynen groote obftacle

5, en onwilligheden worden gedaen en bewefen, zulx dat dezelvehen

55 ook niet ontzien by verfcheide aften te protefteren van opprelfien,

gewelden en atroce injuricn, hen te verfetten tegens d'infinuatien

,

35 fommatien en gyfelingen 5 die by den ontfanger voorn: gebruykt

3, moeten worden , omme ce konien tot kennilfe en ontfang der zelve

35 goederen en daarenboven dezelve gyfeling te violeren tot groote

3, verachtinge van de Staten, hebben als nog den voorn. Ontfanger

3, exprelfelyk belaft en geordonneert by de voorn. wegen en midde-

55 len, ook van appreiicnfie, is het nood, te procederen ter tyd toe

33 defclve ontfanger h\ hebben gerecou\reert alfulke Regifteren en

3, blaffaerden , brieven en andere munimenten daer toe dienende , als

„ de voorn. Kcrkmeefters en Kruysmeefteren ofte haere gecommit-

„ teerde Rentmeeflers eenigzints onder hen fullen mogen hebben, of

55 fallen

35
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3) fiillen weten te bekomen, als ergeiis by haere kcnhifle verborcjen

5, zynde : en ingevalle de voorn: Kerkmeeftei*s en Cruysmeefters lien

5, by eecie fouden willen purgeren , 'c gunc voorfz. is niet te kunnen

5, effechierenj faJ den Ontfangcr voomoemt henlieden mogeh con-

„ ftrJngeren , om van nieuws te drefTeren behoorlyke QuoJiieren van

3B 't voornoemde inkomen met verklaringe onder den behoorlyken

3, eed 1 dat by haere kennifre tot de voornoemde kerke en Kruysgil-

35 de niet meer goederen behoorcn 3 dan in de voorfz. Quohieren

)3 fullen zyn verklaert.

De buuren van Eikenduinen dan van hunne kerk ontbloot zynde , De buu-

wierdenin den jaare 1580. met die van Loosduinen vereenigt en onder if"/'^"

ccne Parochie gebragt, en tot hun gemceh gebruik gegeven de kerk van duincn

de Abdye te Loosduinen, met magt om dezeJve te nerlliellen uit zo- met die

danige middelen als Jien by de Heeren Statcn van Holland wierden ][^"

aangCM-ezen, volgens Refolutie van
di^nln
onder

Dcil 7. yitny 15-80. eenePa-
rochie

3, Op 't verfoek van de gemeene buyren van Eykendu3rnen en fn'de^'

'

5, Loosduynen'twoorddes Heeren beminnende enakhans hoorende in kerkvati

5, eenkleyneonbequameplaetfe binnenLoosduynen; is geappoftilleert. Loos-

„ De Staten van Holland aanmerkende den goeden yver en devo- hen ten

5, tie van de gemeene buuren en ingezetenen van Loosduynen en gebruike

3, Eykenduynen voornoemt tot vorderinge van den dienfl; Gods en Segeven.

33 vermeerdering van fyn Heylig \voord3 en om daer in te voorfien

3, dat defelvemach vermeerdert worden ter eere Gods, en dat daer

33 toe dezelve buyren en ingefeetenen een bequame plaets tot haer

33 kerke wcderom mogen optimmeren en onderhouden , mitsgaders

3, een bequame woonplaetfe voor haer Predikant 3 omme te vervallen

3, de onkolten van dien ) hel^ben gegunt en geaccordeert , dat de

3, voorfz. Supplianten de vervallen kerke van denConventeeertytstot

3, Loosduynen, heel open liggende, gelyk dezelve met muyren en

3, gragten zyn afgedeelt en omgetrokken, grootdefelvegeheeleplaet-

35 fe ontrent agt margen landts, geldende jaarlyks 11. a iz. guldens,

3, zullen mogen laeten gebruyken en d'inkomften van dien employe-

3, ren tot reparatie , timmeringe excertie en onderhout foo van de

3, voorfz. kerke alsde woonplaats van den Predikant, den tyd van 10.

3, jaaren eerftkomende en daer toe nocli vorder te mogen doen ge-

„ bruyken , verftrecken en employeren de fteen van de vervallen

3, muyren , eensdeels ftreckende om de voorfz. Boomgaart en lan-

3, den, en voorts verkoopen eenige boomen daer in ftaende, die

3, mede vergaen, om met de penningen daar af komende te befteden

3, de timmerage en vervallen de eerlte penningen van de felve bellee-

3, ding, mids dat het felve eerftdaegs fal worden gedaen, en dat de

„ fupplianten geliouden fullen fyn van hiu'en handel en adminiflratie

3, dies aangaende te houden deugdelyk Regifter,en rekening te doen

3, ten believen van de Staten , waertoe dc voorfz. inkomllen en mate-

33 rialen fullen worden geemployeert , fonder dat de Staten gehouderi

3, fullen fyn daer toe vorder van wegen 't gemeene Lant te doen con-

„ tribueeren. Welverftaande dat binnen de voorfz. kerke van Loos-

35 duynen des Heeren woord verkondigt, geprcdikt en den dienft

Godcs
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Gods gedaan zal wordenszoo wel tot behoef van de gemeene buy-

ren van Eykenduynen als Loosduynen, agtervolgende 't ver-

foek van de gemeene buyren van EyKenduynen voorfz. , overmids

de groote onkoften die tot Eykenduynen met kleync vruchten in

't repareeren van de kerke aldaargedragen foudenmoeten werdcn?

ende bequame gelegentheyt van de plaetle en kerke tot Loosduy-

nen voornoemt en dat den Predikant aldaer over fyn jaerlycx on-

derhoudt als andere Predikanren ten platten landen van wegen dc

Staten by haren ontfanger betaelt fal worden , behoudelyk dat

d'inkomften van de kerke tot Eykenduynen mitsgaders het kruys-

gilden akUiar geftelt fullen worden ende blyven in handen van den

ontf.inger Coolwyk, cm by liem als fupehntcndant aan^eflagen en

geadniiniltreert 5 en daar af verantwoort te worden 5 aciitervolgcn-

de de voorgaande brieven van Commiffie by de Staten voorhoemt

den ^3. Maart iS79- ^laar toe verlecntjblyvende de goederen van

den H. Geeft: tot Eykenduynen tot behoef van de armen aldaar,

ordonneerende en bevelende daaromme de Kerkmeefteren van Ey-
kenduynen en alle andere, des nodig fynde, henhier nae te regu-

leeren.

Maar wanneer uit deze middelen de kerk en Predikants woonitig

niet bequaamelyk konden herllelt en in 't vervolg onderJiouden wer-

den 5 en dat 00k het opzigt over de kerk , armen en diergelyke zaken

voor als nog aldaar weinig was , zoo ordonneerden de Staten van

Holland by Refolutie van den 15. February des jaars is'SS, dat de

inwoonders van Loosduinen 5 die voor de veranderinge van den
Godsdienft gewoon waren hunne dooden tcr aarde te brengen deels te

Monfter , waar onder zy ten opzigte van 't kerkelyke behoorden

,

deels in den Hage of Eikenduinen, nu voortaan dezelve zouden be-

graven binnen of buiten hunne kerk en daar voor betalen zcker regt,

't welk voor toekomende zoude moeten werden gebruykt tot repara-

tie van de kerk ; Itcllende verders zodanige ordre en toezigt over de

zelve en 't bezorgen der armen 5 als de volgendc ordonnantie mede-

brengt:

„ Alfoo ten tydc van 't Pausdom de buyren van Loosduynen plagen

teParocluen ende hare dooden tebegraven, eensdeelsin de kerke tot

Monfter ende eensdeels in de kerke van den Hage en Eykenduynen,

fonder dat de dooden plagen begraven te worden in den Convente

van Loosduynen, tot haerl. groot ongerief, overmids de groote dif-

y, tantievan de plaatfe,ende want mits de ruineringe , demolitie , ende

-,, uytrodinge van dc geheele timmerage van den Convente van Loos-

•s, duinen,met de fondamenten van dien,gedaen in de jaren 73. 74. en

7f. (uytgenomcn alleen de kerk) op 't verfoek van de buyren al-

daer, gedaen aen de Staten van Holland, dezelve kerk eensdeels uit

5, de vrugten van de agt mcrgen lands van 't begri-p van 't voorfz.

35 Convent wedcrom gerepareert en bequaam is gemaakt, omme daer

,5 in voor de gemeente en buyren aldaar Godes II. woord te prediken

5, en daar binnen en buiten de dooden te mogen begraven, en datde-

5, zelve reparatie met de optinimeringh van des Predikants huys veel

„ gekoft heeft, daar van als noch eenige achterheyt is , als by de

5, rekeningh by de wcduwe van Kris Cornelifz gedaen macli blyken,

3, dat mede dezelve kerk ende huylingc noch veel koften fal) om in
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goede reparatie te houden, ende aldaer voor alsnog weinig toefigc

is over dezelve kerk , met den aankleven van dien , Zoo isxjdac

de Staten van Holland 5 hier van nader onderregt zynde, en om al-

daer een goede ordre te doen ftellen , met advis van die van de
Rekeninge in Holland gellatueert en geordonneert Jiebben , ftatue-

ren en ordonneren by defen de poinften hierna volgende.

„ Eerft dat geen geftorven inwoonder van de Buurte van Loos*
duinen,wonende in Haegh-Ambacht of Monfter-Ambacht , in de
kerk voorfz. begraven fullen worden voor en al eer zy betaelt of
fekerlieyt van 't recht van 't openen van 't graf dezelve kerk ge-

daen fullen hebben , gelyk men betaelt in de kerk van Monfter,
ende dat de penningen zullen verftreckt worden tot reparatie van
de kerk van Loosduynen*

„ Dat die geene, die haar dooden laten begraven op *t kerkhof,

het felve zullen mogen doen fonder yet te geven , midts

alleenlyk betalende den Grafmeefter fyn gewoonlyk regt, gelyk
tot Monfter betaelt word , alles onvermindert een yegelycx ge-
regtigheyt.

„ Dat niemandt aldaer noch binnen noch buyten de kerk fal mo-
gen dooden l^egraven, dan die geene die daer toe geftek fal wor-
den,

„ Dat de Schoolmeefter gehouden fal fyn voor fyn wedden , we-
fende 6o. ponden van xl. grooten 's jaers , die hy treckt van den
Rentmeefter van Loosduinen, de klok te luyden ter predicatie, en
alle maend de kerk doen vegen na behooren.

„ De vlucht van de duyven aan den thoorn fal in 't openbaer
verpagt , ende dc penningen van dien komende , sullen mede ver-

ftreckt worden tot reparatie van de kerk en thoorn ; des fal in 't

verpachten geftipuleert worden , dat de huyrman de duyven fal

houden uyt de kerk , omme defelve niet te ver\ Uylen.

,j Voorts foo fullen de Diaconen of Ommegangers in de predicatie

voor den armen terftondt na de eyndiginge van defelve predikatie

bekcnt maken het gunt ter felver tyd ingekomen is, daer van , en-
de van de uytdeelinge derfelve ende van 't geene den armen aldaer

volgt van de rantfoenen van de vcrpachtinge van de gemeene mid-
delen, en van andere armen penningen aldaer , by den Predikanc

gehouden fal worden goet Regifter en rekcning, waer na een ygQ^
lyk hem gehouden fil wefen te reguleren.

DaarenI)Oven vergundcn de Staten van Holland by refolutie van
den i8. September 15^87. dat die van Loosduinen in de tooren van
hunne kerk zouden mogen ftellen een bequame klock met een uur-
werk en wyzer, en dat, vermits het onvermogen der irtwoonders,
de koften daer van zouden werden voldaan uit de inkomften van des

Convents goederen aldaar. De ade, welke de buuren daer toe er-

langden , luid in dezer voege.

„ De Staten van Holland gezien hebbende ""t ernftig verfoek van
5, Kerkmeefteren , Diakonen en gemeene buuren van Loosduinen en

„ daer op het advys van den ontfanger Jooft vanLeeuwen, hebben,
tot gerief van den geenen die tot Loosduinen palTeren , ende van
de inwoonderen van dien , ende ten eynde fonderlinge tot der

55 predikatie en den dienft Godes, en andere notelyke dienften , ter
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bequamer uure geluyt mag werden
;
goedgevonden en geconfen-

teert , dat den toorcn aldaer van cen bequame klocke, uurwerk en

wyfer voorfien fal werden, ende dat de onkoflen daer af, over-

mids Jiet onvermogen van de inwoonderen aldaar , gedragen fullen

werden uic de inkomften van des Convents goederen van Loos-

duinen; en ten eynde 't felve gefchieden mach ten minften quetfe

van den Lande , ordonncren de Staten voornoemt den voomoem-
den Ontfanger van Leeuwen, de onkoften daer af te betalen , on-

der recognitie van de fupplianten , dat fyluiden van 't gund voorfz.

is gedienc ende behoorlyke acquke van den geenen die de klocke,

uurwerk en wyzer fullen liebben gemaekt en gelevert, waerop 't

felve in rekeninge geleden en gepalfeert fal werden.

Sclioon van de kerk te Eikenduinen niets is overgebleven dan een

fluk muur van den tooren en eenige fondamenten van de kerk , zoo ko-

men 'er die van de omleggende dorpen nog ten huidigen dage dikwyls

een bedevaert doen , om de H. Maagd te eeren en aan te roepen,

kruipende op handen en knien rondom en langs deze puinhoopen
;

ja

deze plaatze is by de Roomfcli-katholykcn nog in zulken hoogag;.

ting, dat de meefte burgers van die gezincheid in den Hage en daar-

omheen dit kerkhof boven alle andere tot hunne begraafphats ver-

kiezen , zulks dat 'er van dezulke aldaar meer dan in de kerken van

den Hage ter aarde beftelt werden.

LOOSDUINEN, gelegen aan het eihde van den zelven Straat-

weg} ontrent €en half uur van Eikenduinen, zoo als wy hier vooren

hel^en gezegtjiseen zeer oud entamelyk aanzienlyk dorp, vermaard

door de ftigcing van de evengemelde Abdye , welke zeer beroemt is

in de gefchied - boeken onzes Vaderlands door de verzierde kinder-

geboorte uit Margareta , Gravinne van Heniieberg,dogter van Vrouw
Machteld, egtgenoot en namaals weduwe van Graaf Floris den vier-

den , waar van het verhaal met veele en grove beuzelingen door de

Monniken te zamen gelapt zynde, aan latere Schryvers veel moeite

en arbeid heeft gekoft, om het waare van het valfche te fchiften, en

alzoo eindelyk de zekerheid en nette kennilTe dier gefchiedenilTe aan

den dag te brengen. Wy zullen ons voor 't iegenwoordige niet in-

laaten om deze zaake verder op te halen , of zelfs van dit klooftereen

befchryving op te geven, eensdeels, om dat dit gefligt, ( 't geen in

den Spaanfchen oorlog eerft door den moetwil der foldatcn zeer mis-

handelt, daama in den jaare 1^79 zo verre is afgebroken, dat 'er tans

geen blyken, buiten de kerk, meer van overig zyn,) geplaatft is ge-

weeftbuitenHaag-ambacht, binncn welkers omtrek wy ons zelven

hebben bepaalt. En ten anderen, om dat die Abdye reets door ver-

fcheide voorname kenners en liefhebbers onzer Nederlandfche Hifto-

rien wydloopig is verhandelt, en nu onlangs in de Befchryvinge van

Delfland zeer nauwkcuriglyk uit de oudhedcn is opgeheldert gewor-

den , alwaar men 00k met eenen vind een nette befchryvinge van den

eerften opkomft , benaminge , enz. van Loosduinen
;
en derhalven

zullen wy 'er nopende het dorp alleen dit maar byvoegen, dat het

zelve onder twee verlcheide jurisdidien gelegen is , behoorende het

weftelyke gedeelte, waar in het bovengemelde klobfter heeft gellaan,

onder het ambagt van Monller en gevolgelyk onder de nalatenfchap
"

^ van
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Trin wyle zyne koninglyke Majefteit van Groot-Brittannie , WilJeni

'^den derde?! , hoogl. ztd. , en het ooftelyke gedeelte onder Ilaag-am-

'bagt. En vermits Iiet laatftc niets aanmerkelyks in zig bevat , zoo

zuilen wy 'er korcelyk van affcheiden, en ons liever fpoeden naSche-

velinge, welke plaats ons meerder ftoffe aan de hand geefc, om daar

van breder te konnen fprekcn.

SCHEVELINGE of, zoo men eertyds fchreefji'd'fyfw'/w^f (o)jis

ecn Zeedorp ontrent een half uur ten noorden van den Hage , gelegen

aan het einde van eenen cierlyken, ruimcn en net beplanten ftraat-

weg, die in den jaare 1666. met overgrooce koften en moeiten door

de duincn is gelegt en gegraven geworden, en dagelyks door me-
nigte menfehen, d\z zig aan het ftrand eens viilen verluftigen, ve-
gens deszeJfs vermakelykhcid werd betreden, waarom 00k de lieei"

Simonides dcfe Straat aldus fprekende invoert;
'

'k "Was eertyds fand eh duin, nu leg ik vaft in ftecu.

Van wandelaars bezocht , van duizenden betreen

,

Voetknechten , ruiteren , die s'avonds , voor het dalen

Der Son, na hunnen luft , gaan een Zeeluchjen haleri.

De Heer Conftantyn Huigens , Ileere van Zuilichem , hecft deze

Zeejlraat in rym zoo geeflig en plaizierig befchreven , dat wy ons

ligtelyk konnen ontdoen, om 'er hier breder van te meldcn.

Schevelinge was in vroege tyden een tamelyk goed en aanzienlyk

Dorp, in verfcheide llraaten (p ) verdeek, ja, zoo zommige willtn

,

grootcr en ouder als de Hage zelf, waar van ons egter tot nog toe

geen bewys ter werreld is ontmoet, en derhalven zuUen wy dit voor

zeggen alleen aahnemcn tot nader ontdekking, maar 't isdoordewoe-
dende en vcrbolge zeegolven van tyd tot tyd Zodanig aangetaft en

geteiftert, dat het zyne voorige gedaante t'eenemaal Jiceft verloren.

De kerk , welke eerft in 't midden van het Dorp ilond, wierd vol-

geris getuigenilfe van Adr. Junius, {q) ontrent deh jaare 1470.cn ge-

volgelyk nu ontrent x 5-8.)aarengeleden, met haaren tooren door dezee
verflondcn, by welk onweer de zee zoo veel lands verzwolg, dat de

gemelde kerk ontrent looo. palTen in zee en van het ftrand bedolven
geraakte ( r ). Die van Schevelinge waren hier door in ecn zeer

beclroefdcn en ellendigen ftaat gckomen, hebbende niet alleen meer
dan de helfte van hunne huizen in die ftorm en watervloed verloren

,

maar het getal hunner iriwoonderen was, zoo by vangtnilfc als by
ongeluk van de zee, zodanig vermindert, dat het zelve in den jare

'

D X
.

1483

(0) Zommige fchryven 00k i'fZ'frmw^f; zic Huygens, ^«r«-Wof»/f» />iJg. 174.
Blciswxk, ^e/f/;r. -van Delft p. 7^0. Hooft, Nederl. Hijl. p. n^.en ciders. Erf-

giaaffclykc Bedicninge in Holland, pag. 13^. welke fpelding ons cgter in geen

authcntick ftuk is voorgekomcn.

(/)) De namen van de Straaten, die ons in oude biievcn te voorcn zvn gcko-

men, waren, ds: Wageftraat ^ 14. Aug. 15^6. de Koefiraat 13. decemb. i5fo.
>^e. NohelJIraat 13. decemb. if6z. de tf-^cjlflraat. 14. decemb. 156^. At Heer van
fFaJtenaars-flraat 13. decemb. 1^-62. de Kcyzcrs-ftraat f. Junii 1565.

[q) Jn't tiende Hooftftuk van zyn Batavien. Cluver. Batav. eudh. i. deel.pag. -yf:

{r) ZiePars, KaWykfche oudhcden p. 104.
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1483 llegts bellond uit hondert negentig perfoonen , waar van *er

veertig aim dc deurcn en huizen dagelyks hun l)rood om Gods wille

moeften gaan bcdclen, en van de relterenrle hondert veertig moeften

'er hondert tcr zee en anderzints van dag tot dag de koft voor de ove-

rige veertig winnen, zoo als zy in ecn oud geding voor den Hove in

den gemelden jaare te kennen gavcn ; wek geding met de daarop

gevolgde uitfprake wy niet ondienftig hebhcn geagt , alliier uit te

fchryven 5 omme daar uit met eenen aan te tooncn niet alleen den

waaren , dan teffeos erl>ermelyken toeftand van 't gemelde Dorp ,

maar 00k Jioe de Hage zelf op die tyd beftond. De woorden zyn
dcze,

5, Ge2ien by den Hove van Hollant , dat proces vuytftaande en

55 hangende tuirchen die gemeene l^uyeren en inwoonende van den

,5 dorpe van Sceveninge eyffchers an die eene zyde , en den Bail-

55 liu 5 Scout 5 en Scepencn van dcr Hage vcrweerers an d'andere

,

55 zeggende ende proponerende die voirfz. eylfchers, hoe dat die dor-

55 pen van den Hage , Sceveningen en Eyckendiiynen Jionden en waren
5, gemeen onder een Bailliufcip en Scependom, ende dat alle laften die

55 den voirlz. drie dorpcn gegeven en gefct \v aren by mynen gena-

55 den Heeren of deze zyncn Landcn van Hollant , die bueren en

55 inwoendere van den vooriz. dorpen daarinne gemeen en gelyk be-

55 laft worden fonder eenige fcheydinge d'cen van d'andere te doen

;

55 Ende al was foe dat navolgende dien alle die b-uyren en inwoende-

55 ren van de voorfz. drie dorpen en plaatfe fchuldich en gehouden wa-
ren de voorfz. laften mit malcanderen gemeen te dragen elc na die

froote en waerde van hoeren goeden londer mcer belaft te wor-
en. Defen nyet iegenftaende hadden nochtans in voirige tyden

belieft gehad den Bailliu5 Scout en Scepenen van den Hage in

den tyt wefende den vooriz. EyITchers een ze^eren portie ende ta-

xe te geven van de voorfz. laften 5 te wetcn mit die van Eycken-
duynen een derdendeel , en overmits dat die voorfz. Eylfchers

doen ten tyden waeren in groote menichte van huyfen en haerfte-

35 den ftaende in redelyke neeringe en wehaeren, foe waren die zel-

55 ve Eylfchers obedierende die voorfz. fettinge en te vreden in de

5, contribute en gedinge van dien ; Mii ivas zvaer dat binnen zekeren

35 corten jaren harivaerts V "joorfz. dorp van Sceveninge by grote

5, Jloorm en hoge vloeden vieer dan die he/fte afgevloyt was , en dat de

voorfz. Eyllchers groot en on\ erw indclicic verlies van volcke en

goeden tcr zee gehadt en geleden hadden alfoe wel by vangenilfe

als oic l)y fortune van de zee, ;«/'/j 'z:;£'/^ V t'owy^. do?'p van Sce-

55 veningen die he/fte van huyzen , volck en goeden niet en hadde, V
35 we/k. zy hadde ten tyde en lange dairna , dat den zelven dorpe die

35 voorfz. portie gegeven hadde gew eeft , feggende mart die voorfz,

55 Eylfchers , dat op defen tyd die zelve Eylfchers niet meer in getale en

waren dan ontrent hondert en tncgentich hoefden •> dair van die vyfticb

mit hoeren kinderen dagelycx gingen voer die huyfen en doeren van de

anderen brood om Gods wille bidden en van de anderen hondert en

veertich die hondert van dien hocr broet van dage te dage an den

35 andei'cn veertich ter zee en anders moejien winnen : Ende hoewel de

55 voorfz. Eyllchers hoeren armoedc den voorn. Verweerders onder

35 wyens regiment zy waren ^ tot divcrfche llonden te kennen gegeven
had-
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-55 hadcTert 5 verfouckende dat {y hunlieden verdragen wouden van

„ de vooi-fz. fettinge en ontfangcn mitten voorlz. bueren ende in-

5, woonderen van aen Hage te ponden penninck pennincks gelyk

j, en mit hlinl. te mogen contribueren elck na advenant van zyne

3, goeden. Defen nochtans niet tegenltaende de voorfz. verweerrers,

55 en hadden dair toe niet vvillen \erftaen5 maar hadden omme de

55 voorfz. Eyirch.ers foe lange foe meer te belaften en te bedwingen
55 die vooi-fz. Jiceren fettinge te geven doen gyfelen in den Hage
55 voorfz. zeventien perfoonen van den rykften van henl. dewelke

55 hangende c]e(^e litifpendentie omme meerder fcade te fchouwen, in

55 handen van de voorfz. Verweerrers genamptifeerc Jiadden voor die

55 betalingen en termynen die dezelve Verweerrers henl. eyfchende

55 waren. Welke onbehoirlike fettinge en exactie die voorfz. Eyf-

5, fchers den zelven Hove clagentlicke te kennen gegeven Jiadden en

55 vercregen zekere appointement vuyt crachte van den welken den

55 voorfz. Verweerrers bevolen was, dat fyl den voorlz. EyfiTchers

,5 ontfangen fouden nacten gemeenen bueren en inwoonderen van

55 den Hage te ponden penninck pennincx gelyk en mitten zel-

55 ven bueren in de voorfz. laften te contribueren en te gelden elc na

,5 groote en v\aerde van zyne goeden. Dair tegens dat liim die

55 voorfz. Verweerrers oppoferende waren, en overmits welke oppo-

55 litie zyl. gedachvaert Jiadden geweeft te compar6ren voor den
55 voorfz. Ho^ e tot zekeren da^^e henl. beteykent5 Tot welcken da-

55 ge of anderen van die ondernouden , zoo concludeerden die voorfz.

55 Eyifchers en zeyden , dat by fententie diffinityf van den voorfz.

55 Hove die felve Eyifchers alfoe v el ter caufe van de penningen die

55 henl. by den voorfz. Eyflciiers nu geeyfcht en in hueren Jianden

J5 genamptifeert waren, als in die laften die hunl. tTamen opgeleyt

55 en getaxeert worden te geven ontfangen fouden wefen mitten bue-

55 ren en inwoonders van den Hage te ponden penninck pennincx ge-

55 lyk en dairinne te contribueren en te gelden elc nae advenant van

35 van zyne goeden, en dat dezelve Verweerrers gecondemneert fou-

55 den zyn henl. te refticueren 't guendt dat zy zedert der litifpen-

55 dentie van defen in Jianden van de voorfz. Verweerrers meer had-

5, den moeten namptiferen dan huere pondinge bedragen foude ,

35 mitsgaders in de coften van defen inftantie.

55 Daar tegens dat die voorfz. Verweerrers deden antvvoirden en

55 feggen, hoe dat hier voirtyts te wetert over tfeftich jaren en meer

5, een raeminge gemaed hadde geweeft by die van den Hage an de

55 eene zyde en die van Sceveninge en van Eykenduynen an d'ande-

55 re , in wat manyeren dat elc van dien gelden en contribueren fou-

55 den in de beden en fubventien myns genaden Heeren of andere

55 ongelden; achtervolgende welke raeminge die van Sceveninge mit

55 die van Eykenduynen hadden altyt getaxeert en gezet geweeft van

5, foo lange dat geen memorie \ an menfchen ter contrarie en was , op
55 fulcken taux en grootheyt als zy nu gezet 5 zonder dat zy hoger

55 getaxeert waren , dan van outs gewoonlick was. Te w^eten , die

5, van den Hage op die tweedeelen en die voorfz. van Sceveningen en

,5 Eykenduynen dat derdendeel, mit welke fettinge de voorfz. Eyf-

55 fchers en Jioere voorfaeten te vreden geweeft en hoeren portie en

55 andeel altyt gegeven en betaek hadden 5 en dat tot een teyken van
D 3 dien
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5, dien die voorfz. van Eyckenduynen bleven akyts betalende hdere

3, portie dair zy op gefet en mit die van Sceveninge voomoemt over-

3, gecomen waren. Seggende en antwoirdendc voort de voorfe. Ver-

5, w eerrers , dat bmnen den dorpe en bedryve van den Hage elk na den

3, zyne meer arnie luyden ivaren dan tot Sceveningen , die in de voorfz.

3, ongelden niet en gaven , maer waren levende van den Heyligen Geeji en

5, aelniiffen .fivant men ivel bevinden foude datteraleer de oorloge en wa-

3, peneii van Utrecht onjlonden niet in den Hage en waren boven thien,

„ hondert perfoonen levende van de H. Gceji en aelmijjen , dan datter

33 nil wel iva7-en •> overmits der oorloge :, lajl van de renten en diieren

„ tyt boven twee en twintich hondert perfoonen., die al te famen hier toe

3, niet en gaven , en dat ook we/ twee hondert waren dier toe contri-

3, biieerden , de we/ken niet eene grote boven alien fchiilden en hadden
j

„ feggen voirt , dat die van den Hage voirfz. allbe veel fcade gele-

3, den hadden als die voorfz. Eyllchers binnen twaelfjaercn liarwarts,

„ ter caufe van hoere draperie mitten vuytganck van den volders ,

3, mitten ruyters en anders meer dan zeflien hondert pondt groten 3

53 dair van dat zy nochtans niet en begeren verlicht te wefen van den

5, voorfz. Eylfchers 5 en dat dezelve Eyllchers de fcade dair zyl. op

35 beclagende waren alleen niet gehad en Jiadden , maer mede die vaii

5, den Briele, Delf, Leyden, en oick eenige van die van den Hage,

3, die met hunl. ter zee reeden, en dat de voorfz. Eylfclicrs dair te-

3, gens groote neeringe ter zee gefcepen waren te Jiebben , gemerd
-,, de .... van Vrankryk en dat zy groote proufFytehcken teelderi

53 gehadt hadden van harinck, nochtans en waren zy niet belaft ge-

3, weeft boven hoeren taxatie voirn. , maar die van den Hage waren

3, ter contrarie in Jiilcken fchyn verarmt , dair dat acht hondert per-

35 foonen om broot gingcn 5 waren nii wel twee en twintich hondert om-

35 megaende en meer., Ende dat al waft zoo, dat zekere Jiiiyfen ofge-

33 vloyt waren op die kant van de zee ftaende , 200 feyden nochtans

-35 die voorfz. Verweerrers in fado, dat die hiiyfen getymmert tot Sce-

35 veningen van V Ga/ihiiys ziiytwert binnen xx jaeren harwaerts

.35 zonder alle die andere huyfen , wel beter waren dan V geheele

35 dorp doen ter tyden was-, ende dat mitten voern. Vcrweerders niet

35 en contribucerdcn nocli en goudcn alle die Raiden van den Camerc

35 ulzoe wel ordinarys als extraordinarys , Advocaet , Procureiir-Ge-

,3 nerael , Griffier 3 SccretarilTen ordinaryfen en extraordinaryllen ,

,5 alle Riddcren , waerlicke ofte geeftelicke luyden , alle Do6toren ,

55 Liccntiaccn, Advocaten, dodoren ofliccntiaten wefende, zes Pro-

35 Gureurs poftLilanten, zeven Dcurwaerders , en vierBoden, zoe dat

,5 die geenc die de bede en fuljvcntien betalen moften , al clej-n ill

35 getale waren , feggen 'er tot cen teykcn , dat die van der lieydc

3, mit die van Monitcr in die bede n\yns genadichs Heeren gefet en

5, dewelke littende Marcn onder cen gerechte , nochtans hadden zy
33 clcx hoere tacx op iien felven 3 ende iioewel dat die van Monfter

• -5 - M-fz. corts zcer gcryd en die van der Heyde zeer geannt waren,

35 zoo bleven zy akyts geldende gelyk zy van oudts plagen zonder

35 tegens malcanderen te ponden. Dit al nochtans niet tegenltaende

), foe hadde bclieft die van Sceveninge ecn nieuwigheyt te foec';en ,

35 begeerende mit die voorlz. van den Hage te ponden , en den voorfz.

3, Verweerrers tot die fynete doen verdagvaerden , Ende waeren

55 dueroinme de voorlz. ^''erwcexTS^ concluderende j d;ic by fcntentie

van
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i, van den voorfz. Hove fylieden fchuldich fouden wefen te volftaan

„ mitter fettinge en taxatie, dair die van Sceveninge op gefet en ge-

5, taxeerc waren te gelden in alle ongelden gelyk zyl. van ouden

J, haercomen gedaen hadden, mit die voorfz. van den Hage , navol-

5, gende die voorfz. raeminge tuffchen henlieden op andere tyden

„ gemaid, en dac zy mits dien geabfolveert fouden wefen van den

5, eyfch en impecicie van de voorlz. Eyffchers , en dat die penningen

55 by den zelven EyfTchers genamptifeert biyven fouden, dan die wa-
jj ren , als wel en deuclidelyk betaalt, ende voort den voorn. Eyf-

55 fcherste condempneren in de collen die de voorfz. Verweerrers tot

55 defen inftantie gedaan hadden.

,5 Tegens welke antwoorde de voorfz- EylTchers repliceerden 5 ont-

55 kennende mitten voorn. Verweerrers eenige raeminge aangegaan te

55 hebben, dair mede zy hunl. geobligeert ofte verlbonden hadden
55 tot eeuwigen dagen te onderiiouden ofte nu die voorfz. pondinge
55 niet te eyfchen , feggende dat die betaelinge die zyl. fekere lange

55 jaeren by taxatie en fettinge van de voorfz. Verweerrers gedaan
5, hadden geJiadt , in defer faeke tot hoere afterdeele geen prelcriptie

55 voor den zelven verwrs. maken ende nochtegemaect, dat zyl. ge-

55 fondeert waeren in rechte en redenen , te weten tot alien tyden als

'55 zyl. met die voorlz. van den Hage lafteii cregen en hunl. gemeen
55 opgeleyt worde 5 dat als dan zyl. die zelve laften fchuldich waren
'55 mit malkanderen te dragen elc na zyne macJit en waarde van zyne
55 goedens 't welk niet gefchien en mochte de voorfz. pondinge dair

55 Dy die waerde van een yegelycx goeden gevonden 5 en elk zyn
55 portie gegeven wordt en mofte voor alle werk gefchien 5 welke

^5 pondinge zyl. fchuldich waren te foucken an den voorfz. Ver-

55 weerrers en an nyemant anders5 ende waren de voorfz. EylTchers

55 prefenterende hoere rykdom en armoede by die voirfz. van den
„ Hage te bringen en mits welken die rykfle den anderen te bate co-

55 men mochte , zoo dat mits dien de fcade en armoede by den

55 voorfz. Verweerrers geallegeert hunl. niet en releveerde tegens die

„ begeerte en conclufie van de voorn. Eyffchers; Ende dat aengaen-

,5 de die van der Heyde en van Monfter 5 dat den zelven EyfTchers

55 niet an en ginck en waren henl. dies gedragende an die waerheyt

S5 en perfeverende voort by hueren eyfch en die condufie aldair

55 genomen.

55 Tegens welke replyck de voorfz. Verweerders dupliceerden , per-

55 fevererende by hoere voorfz. antwoorde en conclulie aldaer geno-

55 men mit meer allegatien l^y beyde de voorfz. partyen gepropo-
55.neert5 ende daerop dat zy geappoinfteert waren met die a6ten ge-

55 maid! van heurl. playdoye en dyndale te vougen al fulx advertille-

5, menten en articulen als zy pmme de verificatie van huere verme-

^ ten doen en overgeven fouden willen en dat te famen overbringen,

j^ en al gellen ""t zelve Hof foude wyfen dat recht ware.

- 55 Gezien voort by den voorfz. Hove alfulcke advertifrementen5 ac-

j5 ten 5 exploiden 5 brieven , minumenten en anders als clcx van den

55 voorfz. partien doen en overgeven hebben willen, en dair up dat

55 zy verfochten te hebben recht en henl. op huyden dach beteykenc

55 was om recht te horen.

55 't Voirfeyde Hof mit rype deJiberatie van Raide overgewegen
alle
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55

55

55

„ aJIe 't gunt dat tot defe materic dienende was in den name en van

5, wegcn myns gen. Heeren t'sHertogen van Ooftenryk en van Bour-

„ goingie Sec. gelcy t en verklaert heeft , zeyt en verclaerc voor recht

,

5, ciat die voirlz. Eyirdiers ontfiingen zuUen wefen mit den voorlT,.

„ Verweerders en den Bujren en inwoonders van den Hage te pon-

5, den penninck pennincx gclyk, omme navolgende dien mit maJcan-

dercn in alien beden, fufjventien, ruytergeldt en andere ongelden

te contribueren en te betalen elcx na advenant van zyne goeden.

Vcrclaerende voort dat 't voorfz. Hof van wegen myns gen. Hee-

5, ren ordonneren en committeren flil twee perfoonen, dair by de

3, voorfz. van den Hage en die voorfz. van Sccveninge elck twee van

5, hoeren voughen fullen en gefamcntlicken die voorfz. pondinge en

3, fcttinge te maecken, foe dat behoeren ilil tc gefchien ; cnde han-

5, gende dien tyt en tot dat die voirfz- pondinge en fetcinge in d n

,5 manierc voorfz. gefchiet fal wefen, zoe zuUen die voorfz. eyllcliers

55 onvermindert en fonder prejuditie van een ygelyks recht met d n

5, voorfz. Verweerrers in den laften voirfz. by maniere van n imptile-

35 mente oplcggen en gelden als zy tot haer toe gedaen hebbcn.

53 Compenferende die collen van defen inftantie omme fonderlinge re-

35 denen denfelven Hove dair toe porrende. Adum xij dach in Au-

33 gufto. A°. MccccLxxxiii. Prefentib. Zevenbergen, Affendelfc,

35 Kuyfch3 Werve, Almonde, Jonge5 Schoonhoven.

Naver- Enlioewel die van Schevelinge zig wel weder eenigermaten had-
loop van (jen gedekt met het maken en oplioogen vande duinenaandenzeelvanc

^arerf^ Icggende, ZOO wicrden zy egter na verloop van weinige jaaren \ve-

wedcr- derom bloot geftelt en gedreigt om t'eeneiiiaal door de zeegolven
cm in verllonclen te werden5 vermits de duinen door de winden en ftor-
^evaar, ^ telkens vergintren en we^ftoven : en wel inzonderheid in den

derheid jaare 1530. ( ^)5 wanneer op den s- November 's morgens ten age

in den uuren zecr fchielyk een zwaare ftorm uit den noortweften ontftond,

^^^l^ w aar door het water zeer hoog vloeiende alles in korten ftonde weg-
^^•'°*

rukte5en Schevelinge met eenen algemeenen ondergang dreigde. Om
dit gevaar voor te komen en met eenen te \erhoeden5 dat niet alleen

Ordre dit dorp maar ook ganfch Deliland niet en wierde overftroomt 5 or-

omdaar donnccrdc het Hof van Holland in den jaare 153 «• Jiet Hoog-heeni-
tegente

rajidfchap van Delfland5 om daar tegens te voorzien5 met het maken.

Ilea' bepooten en l^eplanten van de voorfz. duinen voor Schevelinge,

daar toe den Dykgrdaf en Hoog-heemraden audoriferende , om een

omllag van vyf penningen Hollands op elke morgen te doen over gc-

hecl Deltland ende dertien Ambagten van dien , uitwyzens devolgen-

deaCtei
53 Alfoe

(s) DcZamcnftellcrvandcHollandfcheChronykofGoudhocven/)^^. fpi. bc-

fchryft deze watervloed in dezer voegc: „ In 't jaer if 50. op den vyfden NoJ

„ vember, 's morgens ten age uuren is fcer haeftelyc een grooten ftorm opgercfen

>, uyttcn Noortweften, alfoo dat het water zeer hooge vlocyde, den dyk by Dix-

„ muyden in Holland brack inne, en dacr vcrdcrf uyter maten feer vecl goedts in

„ kelders, en daer bleven ook Ibmmige Rynfchepcn binnen den Landc, daar veic

„ vclks in verdronk. Ook verdramk veel vokx tot ScheveHfige by den Hage, ende

„ ooc t'Yflelmont, maar bovcn al gcfchiede in Zedant groot jamnnier en fchade,

„ want daar veelDorpen in licpen en een groot ftuk vanCortgeen en daar verdronk

„ feer vecl volcx.
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' "

,v Alfoc den Hove van Hollant hy goecic onderwj^s i:;cb]ekcn is , Omflag

^ dat die duinen tot ScheveninL:,c en daarontrenc zecr verlhiyvcn en van v>t

„ vergacnjdaar doer hylenktc van tyden die felve dujnen gehcel te
f^'^J^"'"^

f^j 'h.yete fouden mogen commen tot grooten lalte van den Lande van mermen

r^ Delfland en pericle van inondacie \an der Zee, daer toe ^an node tother-

,, is mit alder diligentietevoerlien, SOE 1ST , dat ^t felve Hof
^^^^^'f

„ geconlentcert endc geauthori(eert heefc , con!'enteert en authorifecrt duinen

„ niits deCen den Hoegen Heemraedcn van Delllant tot malcinge, be- totSche-

„ pootinge en befcherminge van de voorlz. duinen te Sciie\eninge ^^""ii'-"'

„ en daarontrent te verftaen ende daer toe omme te mogen llaen over

^5 gei.eel Deliland en die dertiiien ambochten van dien vyf pennin-

^ ghen Hollants over elken morgen , omme die te ontfangen en be-

„ fteedt te werden in der faekc voorjz. en dat die ontfangers by ze-

3, kere voirgaende a(51e van anc^ere ommeilach gecommitteert daer

55 van fchuldich fuilen zyn rekeninge, bewys en reliqua te doen voir

5, zei%ere CommiliariHen van den zelvcn Hove in pre'entie van den

55 zelven Hooge Heemraders en ingelanden , die daer pre 'ent zullen

5, willen Ave'en. Gedaen in den Ilage den xxiiii. in Aleye anno

5, XVc. XXXI. hy ^ffende/fi , TFarmont^ Colfier-, Cohel-, Beiininck-y

55 Sashout J SandeVm-, Hugo ^ Pyulfcn-y Frocureur-, Zegerfz.

Maar dewyl die penningcn niet genoegzaam waren tot herftellinge

van 'c ganfche werk na vereifcli van zaakens zoo ordonneerde het ge-

meldc Hof andermaal aan die vanDeliland5 om een tweeden omllag

van vier penningen te doen -> en voorts dat die van den Hage en Sche-

velinge daar toe zouden betalen de fomma van dertig ponden 5 als

brcder uit de volgcnde afte te zicn is.

55 Alfbe in den jaare XV^. XXXI. den xxiiii. dag van Mey tot Twt-
5j rcparatie van den duinen 5 gekgen voer Sceveninge en aldaar om- deom-

55 trcnt5by onfe ordonnantie van wegen der K. Maj. ommegeJlagen es '^^e^^"

•55 geweeft j)y den Heemradcn van Delfland over die derthien /luyfen cpieder*

55 van 't zelve Delfland eens vyf penningen Hollants op elcke mergen mergen

55 welke duinen eens elcks van nieuws gemaect en gereftaureert zyn overde

55 ende die van Scheveninge an ons claehtich gecommen zyn , dat 't fenv,"n

5, z'jIvc begonite vverk nyet genoech en es ende Jialf vergcefs gc- Deif-

55 maect zoude zyn 5 ten ware dat 't felve volmaect vvordt ter '*"*^-

55 leynfte van Jiondert en twinticli of 15-. roeden 5 waar op wy
5, gehoirt hebbende 't advys van den Heemraaden van Delfland ,

3, "liebbcn van wegen der K. M^ geordonneert den voirfzHeemraden

55 te procedercn tot volmakinge van de voirfz. duynen ende werken,

3, 't welk gedaan is geweeft en gehoirt die rekeninge van den ont-

5, fanger5 daar iDy bevonden is 5 dat die zelve ontfanger tenachtercii

55 coenipt die fomne van vyf hondert en dertich ponden van xl.

groten 't pondt5 omme welke reften en achterwefen te voldoen en
te betaele 5 hier op gehoirt 't advys van Jan de Pleuter, Vrank
Pieterfz. ende Jaeob Stalpaert Heemraden van Delfland , hebben.

wy van wegen der K. M'. geordonneert en geconfenteert den
Heemraden van Delfland, omme te flaen over die derthien lluyfen

55 voirfz. noch vier penningen Hollandts op elcke mergen , ende daer

55 toe fuilen die van den Hage mit die van Scheveninge dragen en be-

55 talen die fomme van dertich ponden vn xl. groten 't pont en

55 dat furplus en voirdcr achterwefen fal gedragen en gellagen wor-
E den

5>

3>
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5, den over die ftreek weeren. Gedaen in den Hage den xxi^l

„ dacli in Oftober iinno XV<:. XXXII. by JJfefide/fi , Col/ier , Ben-

3, wM, Sanddin^ Ziiyderhuyfenj Brunt.

^ J En alhoewel men nu, zoo vermeinc wierd, Schevelinge met eenen

met cen fteencn dyk ("/) en beplantinge van de duincn als andcrzints wel en
fleeneu- j^-^ bchooi'cn liaddc voorzienj zoo leed het met lang daai'na of alles

b'^Vn- wierd in den winter van den jaare i5'38. wederom in een zwaar tem-

ting^van pecft w^cggerukt en afgefpoelt , zulks dat de inwoonders dreigden

,

dedui- 200 zy met wierden geholpen en bygeftaan , Ininne woonplaatze te

Jl^u^^" zullen verlaaten, weslialven dan het Hof, aanmerkende in wat gevaar

^ '"

ganfch Deliland by lankheid van tyd daar door zoude geraken , die

les"b

^
" van Dellland daar op dc^d befchryven. Wat middel Jiierin gevon-

denjaa- dcn wierd , toont de volgende ad:e aan

:

"^ \^}^' ->) Alzoe die van Sceveninge den Hove van Hollant vertoont heb-

sfge-'^ 3j ben 5 dat henl. nyet mogelicke en is weder op te maeken die pla-

fpoeit; „ tinge en wercken voor Sceveninge in den voorleden winter > wan-

Die van » i^-^i' by tempeeft van den zee afgefpoelt , fonder dair toe te heb-

Scheve- „ ben Jmlp en byftandt, en dat Sceveninge geabandonneert en verla-

^'"S^ „ ten zynde , geheel Delfland by lancTieyt van tyde pericliteren

Ooft'e" " zoude, wairomme die redenc wel eyfte dat die voerfz. van Dclf-

Weft- „ lant die lafte van den dorpe van Scevenmge behoiren te Jielpen dra-

ainbaijt
^^ ggj^ ^ Arerfouckende dat ^ voirlz. Ilof ''t zelfde die voorfz. van

Deiflant w Dellland voerhouden en tot fubfidie van den voirfz. dorpe begee-

gefubii- 5, ren foude eenen ommellach over Deiflant van eenen ftuyver up te

dieert. ^^ mergen , d'een helft gereet en d'ander Jielft Sint Jans-milfe in de

3, niidfomer anno XL. omme dair mede die voirfz. platinge van ftoh-

5, den aen gemaict en 't lant vuyte periculen van de llormcn en tem-

5, peellen voor den toecomenden winter befchermtte worden; Waer-

5j op die gedeputeerden van den Oeft en Weft-am])ochten van Delf-

„ hint tot diverfche ftonden by dcn Hove befchreven en gehoirt zyn-

„ de , eyntelicken na veele en diverfche dilayen van deliberatie en

3, communicatie elcx mitten hueren gehadtjverclairten geprefenteert

3, hel3ben , dat zy veor dcfe reyfe, fonder 't zelve in toecomende ty-

3, den te mogen trecken in confequentie,te vrede waren die van Sce-

3, veninge te leenen tot makinge van heure voirfz. platinge en an-

55 dere

{t) Deze bewoordinge werd gevonden in cen a(^e van den Hove van Holland

van dcn 19. Janunrii 1534. waai by het zelve „ HoFauthorifeert Anthonis Aertfz

„ als gccommittccrt tcr ontflinge over die Weft-ambochten van dcn Icftcn omme-

„ flach gcmaect over de xi 1 1 fluyfen van Delfland van eenc fchclling op tie mer-

„ gen tot makinge 'van den fieenen dyck ,
plantingc van de duynen en befcherme-

„ nillc van dcn dorpe van Scheveningc, ommc te mogen by openbaere publicatic

„ en vuytrocpinge docn vermanen en bevelen een yegelicken van de bruyckers,ge-

„ zccen in de voorfz. Weft-ambochten die hoer quote en andeel van den voorfz.

„ ommcflach noch nyet bctaalt en hebben, dat zy en yegelyk van hem binnen tiea

,, dagen na date van deze publicatie den voerfz. Anthonis Aertfz betaclen huer

,, voerfz. paert en quote van dcn ommellach bovcn gcmentionecrt op peyncn daer

„ voercn gcrtclt te worden J Endc by gebrcke van bctalingc de voorfz. tien da-

„ ghen na de publicatie ommegecommcn zynde, authorifcert 't voorfz. Hof den

,, voorfz. Anthonis Aertfz de voerfz. reften te mogen innen by gyfelinge , hem

,, dacr toe gevcnde by dczcn I'pcciael lart en bevel. Aftum den xix. Januario an-

,, no XXXU I. 7?/7o Curiae. Prelcnten JJfmlelft ^ ff^'armont , Colpr , Sasbtutf,

„ Sanddhii Zuydcrhuyfin^ PynJJtn,
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5, dere nootlicke werkcn foe veel penningen als die voiriz. ommellacli

55 van ccnen Ituyver up te mergen over Delflandt laedraecJit Up ce

35

3J

daege en tern^ynen als voercn, mits by die van Sccveninge Jieml.

doeiide dair af remboiirflenient, foe wanneer 'c 't voorfz. llof ken-

53

•33

33

33

33

33

33

35 ncn en vcrclairen ibude , dat zy des machtich zyn , ende die

35 voirfz penninghen behoircn fulJcn te reftitueren ; Welke prefenca-

5, tie en confent die gedcputcerde van den HaegJie vuyten naem van

5, die van Scevertinge en naderhant die gedepuceerde van Scevcninge

5, zelver geacceprcert liebben, begerende en verfouckendc , dat dien

5, navolgende 't Hoff yemanc comniitteren foude tot inninge van de

55 voirfz. penningen, ten eynde dat die voirfz. platingemetallediJigen-

5, tie geavancerrt moclite werden, SOE Jiecft dat voirfz. Ilofge-

55 authorifeert en gecommitteert 5 audorifeert en comniitteert mits

jj defen den Treibriers van den Haige , omme te mancn en te innen

„ ten meeften oirbair en minfte qiietfe die \oii'fz. geconfenteerde

„ penningen van den Oell: en Welt-ambochten van Deltlant d'een

5^ helft van dien gereet en d'ander helft lint jans-mifre in de mit-fo-

mer Jiaeftcomende, en die zelve penningen te employeren ten ij-

ne als boven by advys en foe dat behoirt , niits dat zy gehouden
fuUen zyn tot alien tyden des verfocht zynde van heuren ontfanck

en adminiftratie te doen goede deuchdelicke rekeninge , bewys
en reliqua, dair en alfoe dat behoirt. Adum den xx\'i. Juny
anno XV^. XXXIX. by JJJendelft, Col/icr, Hogelaiide, Pyhjfeij,

Segers, Siiys^ Procureur.

Als die van Schevelinge in den jaarc 154(5. een gelyk onheil was ^«'y-V
Dvergekomen, zulks dat de platinge en andere befchutzelcn , tot be- ^^^'^^_

houding van het Dorp aan den zeekant voorheen gclegt , geheel en re 15-4.6.

al door de zee weder waren weggeflagen , en dat die van Delfland "vet-ge-

onwillig 5 en de buuren van Schevelinge onmagtig waren, '^°'"^"«

oni het weggefpoelde te herftellen , zoo wierd de Magiftraat van
den Hage door den Hove gelaft het gebroken werk te repareren by
adle van den 9. Juny des zelven jaars, luidende in dezervoege:

55 Gelien by den Hove van Holland de requefte den felven Ilove Dfevan

55 overgegevert van wegendeRegenten engemeen A^roetfchap van den tJea Ha-

55 Haige Kequiranten d'informatie en infpeCtie locael, daer op by or- ^^,^^^el

5, donnantie van den voorfz. Hove gedaen en genomen by den Eiyck- ordon-

55 grive en hoge Heemraden van Delfland, nopende de reparatie van neertde

5, de licpalinge ofte platinge op te ftrande voor den Dorpe vanSche- ^^^'j"^*^

5, veninge: Heeft 't vooirfz. Hof de voorfz. Requiranten geordon- Schcve-

5, neert en ordonneert hen 't felve Hof mits defen 't voorfz. geram- '"'"Re tt

5, pencerde ofte gebroicken werck van de platinge te repareren ofte "^^'^"

5, doen repareren tot cofte van den Haghe na 't wercks oerboer en

55 prolfyt. Gedaen in den Hage 5 by Heer Abel 'Dan Coitl/id'y Ridder,

55 Mr. Jiifper van Hoogelande Liewcenzoen , Geleyn Zegers 5 Aer-

„ noiit Sasbout , IVilkm Snouckaert , en Cornells Hendricxznen van

3, Weldam-, Raidsluyden van Hollant, den negendcn Juny XV^. fes

33 en veertich, in kennilfe van my, ondergeteykent , J. de Dam.
Naauwlyks w.aren 'er vyf jaaren verlopen, of dat brullend clement Desge-

lukte weder alles onder de voet ; ftorni op ftorm moeften de Scheve- lyksin

lingers in den winter van den jaare i^fi. ondergaan , ja luin Dorp
^l^^^^^]

wierd ter zelver tyd daar door zodanig aangeuft , dat de buuren

E 1 .. ' meer

reij-fr.
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ineer dan veertig huizen vsi'looren 5 200 als de volgende ade duide-

iyk te kennen geefc.

„ Alfoe Dykgrave en Hooge Heemraden van Delflandt deur clagte

5, en verfouck van den gemeenen buyeren van Scheveninghe den Ho-

3, ve te kennen gegeven hebben^dac deur dieveele en laitige ilormen

„ in defe jegenvvoordige winter als den xix". Decembns , xii. en

35 xiii^". January , xv. en xvi^. February ende andere dagen 't

„ voorfz. Dorp zeer befcliadicht is nyec alleen in huyfen die over de

5, veertich wechgellagen zyn , maer oick in duynen en ftrande , 't

35 gunt wel behoort geremedieert by winfele van duynen en datter

5, noch eenige penningen beruftende zyn onder Jacob Symonfz en

5, andere die deur bevel van den voorlz. Hove 't overvloeyde houc

,5 en yfer van de platinghe vercoft hebben , 't welk wel dienen fou-

3, de geemployeert tot confervatic van den zelven dorpe en duynen,

3, S O E I S T 5 dac 't voorfz. HofF geauftorifeert heeft en auftorifeerc

5, by defen den voorfz. Dyckgrave en Heemraden die voorfz. pen-

35 ningen van den vercofccn Jioute en yfere t"'employeren tot winnin-

55 ghe van duynen en ftrant in der befte vouglie en manieren als hem
35 oirbairlick dimcken fal. Gedaen in den Hage den xvir". Febru-

,5 ary anno XV<^. een en vyfticli Jiilo CurU Ho/Zaiidia, by ^Jfen-

55 delft, Zegers, Zuys-, Snsbout, Nytsjen, Boodt.

Eu cin-
Maar de Ichrikkelykfte en gevaarlykite vloed vanalle 5 die ooit Sche-

^eiykop veKnge is overgekomen 5 was op Allerheiligen dag des jaars ifjo.
hetaiier- gy jjt onweer wierden niet alleen een zeker getal huizen omver-

keiyk'fle
gerukt , maar het ganfche ftrand voor 't Dorp wierd van gedaante

opaiier- verandert; de huizen 5 die eerit aan den zeekant en tuflchen de xee
heiiigen g^ j^e^;^ ftonden 5 gelyk als nog uit een oude fchilderye op 't Stad-
*^^°* huis van den Hage Jiangende, waarvan wy ajhier een afbedding ge-

ven5 kan blyken 5 wierden weggefpoelt of vemielt; de kerkjwelkeag-

ter alle de huizen getimmert was, raakte daar door aan den zeekant,

(^etal daarze nu nog ftaat. Oncrenc het getal der huizen 5 die in die ftorm

dcriiui- door dat woedend element om verre gefmeten en ingezvvolgen wier-
lentoen Jen 5 is men niet eens. Adr. Junius begroot het op zeftig; dog hec

Iboeu!" oud bord 5 't welk ter gedagcenille van dien fchrikkelyken vloed te

Schevelinge in de kerk is opgehangen, gewaagt van hondert agt en

twintig huizen. Wy zullen5 noopen wy5 den Lezer geen ondienll

doen met dezelve veerzen 5 in die eeuw gedigt 5 fchoon ze by meer
dan eenen Schryver («) te vinden zyn 5 hier te laten volgen.

In 't jaar van feventig en vyftien honderc

Gebeurdet hier t' Scheveling op Alder-heyligen dag 5

't Zeewater liep in deze kcrk elks verwondert

,

Drie voet en twee duym hoog, als men doen'zag5

Ook mede aan den hoogen outaer, hoort dit gewag.
En in de Sakriftye en kerken Comptoir met liil,

Omme werpende met des waters geflag

Eenen grooten fwaeren yferen kift

,

Men heeft *er wel hondert x8. huyfen gemiftj

En

(k) Pars, in zyne Kativykfche Oudhedenpag. 10^. De Schryver van dcOudheden
en gcftigten van Dclf, Delflajad. cnz. in da aum^rkinge ^ag. 450. f»45i. ;'« 8".





Men heefVe, weninrnf f

'"^'^'^ **" *^'"" '^""'?^" »"t''er. hoort cVit oc^^V^h o,uU inde Sacnslij >mi kuxken c\>inploor nut list, ommc Axcrpende nietdes waters gellach eenen girooten syaeren vseien kist.

DrieMenschei/ve„fpm'V''""''f''' ?'''T'i''
seaae;elck maect daerof mentie;~

. ^v.y/,„ y./
L-'^'^'oiickeiigelaeteii liet lexeri, diisvu.s liu-i- ciuoleii dr"k ^^'ii-'veii , ^vaerolll het P,e.scluede, lael: ick God die t»eiitentie.

M M.tiia r^cuJ I
<
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En weinig fynder ongefchenc gebleven ,

Die fchdpen waren door "'t Dorp gedreven,

Doende groote fchade; elk maekt daer af mentiej

Drie menichen verdronkcn gelaeten bet leven,

Dus was Jiier grooten druk oeleven

,

Waerom het gefchiede , laet ik God die fententie.

Of dit nu het nette getal der afgefpoelde Jiuizen zy , laatenwy daaj;*,

immers uit het verfoek-fchrift , 't geen de pagter van de wynen en
bieren over den Hage en Haag-ambagt aan de Staten van Holland
den 1 3 . Decejiiber des gemelden jaars overgaf , om afflag van zyne
pagt te mogen hebben , vermits het ongeval den dorpe van Scheve-
linge ter zelver tyd overgekomen, l^lykt, dat by deze ftorm meer
dan het halve dorp door de zee is verllonden geworden. De Refolu-

tie , -w elke de pagter daarop bequam , en iiet voorverhaalde te ken-
nen geeft, zullen wy hier tot bewys byvoegen

:

3, Op de Requefte geprefenteert by Jan Hamklaar, als pagter van
„ de verdubbelJnge op den Import: van de wynen en bieren in den

5, Hage , verthoonende , dat by den laetften ftorm en tempeelt meer
„ dan het halve dorp van Scheveningen afgeloopen is, waar door

de Suppliant zeer grootelyks in den voorfz. import geledeert zal

worden, verfoekende mits dien afllag van zyne pagt, zoo de Sta-

ten bevinden zullen te behooren ; Is voor apoftille gevoegt , dat

het verfoek van den Suppliant gehouden werd in ftate , tot dat fy-

5, ne pagt geexpireert zal zyn.

Deerlyk was het dan hier gefchapen, zulks dat een ieder over den js

crbermelyken toeftand zoo van 't Dorp als deszelfs inwoonderen met deeriykc

medelyden wierd aangedaan; weshalven de Heeren Raden van den flaat.

Hove van Holland bewilligden in het doen van een collede over den
Hage, omme daar door deze arme en ellendige menfchen in Jiunne

geleden zwaare fchade eenigermaten te hulpe te komen en te onder-

fteunen; De ade, welke het voorfz. Hof ten dien einde verleende,

luid in dezer voege

:

, „ Alfoe op Alderheyligen dach die zee tot Scheveninge grote Coikae

,5 enorme en exceifive fchade gedaen heeft zoe aan de huyzen aldaar, by het

3, daar van eenige die cracht van 't water geheel wechgenomen heeft, gg*!^/"'

„ als oick aen de inwoonders heurl. goeden, fulks dat eenige van hen ligt.

55 ganfch ende geheel en in den gront bedorven fyn tot groot jam-

35 mer en verdriet van den zelven inwoonders; en gemerd die felve

55 nabuyren zyn van die van den Hage, die welke alle goede luyden

„ hem vermoegende in heur noot behoeren te fubvenieren , en by
3, te llaen , elcx naer fyn facultey t , SOE 1ST , dat ""t Hof van Hollant

35 gecommitteert heeft en committeert ""t zelve Hof mits defen Mr.
„ Melis van Haeften, advocaet, Jan Purtryck, Secretaris , Pieter

3, Janfz Kinderen, Procureur en Cornelis Wielandt een van de eerlle

3, Deurwaerders van den voorfz. Hove , omme met eenige gecom-

3, mitteerden van die van den Hage te famen te coUedeeren een ael-

33 mifle voir den voirfz- armen en defolate menfchen van Schevenin-

33 ge , omme die felve daer mede te fubvenieren en in heur noor te

35 iiiccurreren. Adum den iij Novembris XV^. LXX
E 3 . Door
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keen- Door dezc laatfte watervloedisten twcedemaale cle gelegeridheitl en

woordi- llanclphiats van liet dorp gchcel verandert , itaandc Jiet dorp , gtljk
gcfhat y^ry '^oo even liebben aangemerkc, voor den vloed aan den zeekanc ,

dorp!'^' en de kerk aan de binncn zyde, daar in tegendcelnunaauweljks eon

huis aan die zydc wcrd gevonden, en de kerk aan den uitedten oe-

ver van den zeekant. De inwoonders, cm beter van dien onguurcn

buurman bevryc to zyn, Jiebben zcderc hunnc huizen nicer inwaarts

getimmcrt, en daar door als eennieuw dorp gebouwt , 't welk tans

uic vry goede huizen , na de gelegentheid van de plaats, beltaac.

Het getal der zclve , die volgens het quohier van den jaare 1680

in de' verpondinge waren aangellagen, beltond in ixi huizen j waar

Oudtyds onder 5-8 als onbewoonbaare geftek wierden.

Uond In den beginne ftond te Schevelinge llegts een kapelJctie , waar
aidaar

^,^^ ^^^, buurcn het jus patronatus of regt van collatie aan Willem 'van

pe"^
^'

Beyereii) als Grave van Holland, met wiens bewilliginge en toeftem-

minge zy 't zelve hadden gefondeert, opdroegen, gelyk uit den vol-^

genden Latynichen brief te zien is.

Buuren
vati

Scheve-
Diix IVILHELMUS &c. imtiim facimiis iinwerfis CWifii fide-

'\\\"^r' Jibits. quod ill pi'iefeutia nq/ira perfoiialiter conjiitiita provide deliberata

fonde- Comitas niris nq/iri in Sceveningen coram nobis prtepofucrit in bxc ver-^ i
reii een ^^ . j^ jjomine Doviini Amen. It

rye^ai-^" ^(^^ Comitas ritris de Sceveningen pro nobis pritfentibiis cj poji nos fii^
'

daar, en turis & Vicinis ejusdem riiris ambi commorantlbiis ob faIntern anima-
dragen ^.^^^^ dik^i nojiri JVilhelmi Comitis quondam Hannoni^ , Hollandix

,

latie der Zeelandi.'C ac Domini Frifi^e , Pradecejforiwi & Snccefforum , Co?niti/m

zelve op (ir Comitijjarum HoUandi^ & noftrorum nojlrarumqueparentum & po/i
wnden

jjos futuromm inJlinHu pietatis noflrx Matris Ecclefice jure femper fal-
fvo , fundavimus & fundamus unam Capcllaniam continue per idoneum
Prasbyterum infra rus de Sceveninge deferviendam , quatJi dotavimus

& dotamus va/ore fedccim librarum Hollandenfium denm'iorumpayainen-
ti confimilis illi quod dikflus Dominus nojier lllujlris Dux Wilhelmus de

Bavaria <sc. (^ fui poJi ipfum SuccelJores Comites Hollandiie defuis red-

ditibus annuis percipiunt 6" funt pro tempore perceptari Cappellano ad
tandem invejiito, five invefiiendo annuatim deliberandorum 6* folvendo-

nmy unam medietatem :,fciHcet oflo Jibras monetae prxdidx' in Fejio

Katalis Domini
-t & aliam medietatem in Fefio Pafjch^ <^ per vicino-

runi quosdam ruris pr^edidi a vicinis in ipfo rure pro tempore degenti-

bus ad hoc deputato judex col/igendorum <^ ipfi invefiito prout pr^edidum
efi deliberandorum , volentes pro nunc & in pcrpetuum pr^edifl^ Cappel-
lanu col/ationcm , pr^fentationem ad reverendum dr diledum Dominiim
iiojirum lllufircm Ducem WiJhelmum pr^didum cj fuos poJi ipfum Suc-
ceffores, Comites Ho//andi;e, in perpetuum fpedarc , cut diledo Domino
•Hoftro pradido humi/iter fupp/icavimus , & fupp/icamus , quatenus in
tcfitmonium preemifforumfigillum appendere dignetur , Qiiare nos Dux
Wilhelmus pr^edidi voluntati dtdie noflrie Communitatis de Sceveningen
^ prtecibus inclinati in teflimontum pramisfnrmn figillum noflrum pr^e-

fentibus duximus apponendum , eandem Cappellaniam pure & fimpUciter
propter Dcum difcreto viro Domino Ullbclmo filio Gcrardi Presbytero
conferentcs , Datum Ilage ipfo die Lamberti anno M. CCC LVll.

-Juiru
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yuffu Domini
-,

Prefi?}iibiis Bomlnis He ArkeJ •, de Egmonde ^ Florentio de Bm'faliai

"Jo. de Foek-i <^ Balivo de Briigdamme, Militibiis.

w. HEERMAN.
Sig'. n\ DE YSSELTEYN.

Deze kapel behoorde oncler den Paftoor of Cureit van den Hage ,

maar wierd oncrent den jaare 1468 of weinig tyd te vooren daar van

afgezondert, en tot een Parochie-kerk op haar zelven verhevcn , voor

welkc afzonderinge de buuren , volgens uitfpraak , aan den Paftoor

van den Hage, geduurcnde zjn leven , jaarlyks moeftcn uickeren 24
ponden Hollands. Vader van Huelfcn zegt in zyne Batavia Sacra,

rla^de ongedrukte afte van deze afzondering te Ant^verpen onder

de St. Michiels-Heeren nog beruftende is ; maar om zoo verre niet te

loopen , zuUen \vy tot bewjs alliier bybrengen een ftuk van een ge-

wysde , waar uit iiet vooren verhaalde by ons is getrokken.

1), Gezien by den Hove vanHollant, Zcelanc enVriesIant dat pro-

ces dat voir den felven Hove wtftaende en hangende geweeft tuf-

fciien den Procureur-generael van Hollant eylfclier an die een zyde
en den Kercmeefters en buyren van Scheveningcn verweerrers ter

andere zyde, feggende en proponerende die voirlz. eyffcher, hoe
die buyren van Scheveningen plegen hier te voeren en noch cn-

lancx in den Hage ter kerken te behceren , foe dat tot Schevenin-

j, gen niet dan een Cappelle en was, en dat die voirfz. verweerrers

55 oni fekere gebreck en ongemack ) die zy dair af feiden te hebben,

55 onlancx verworven hebben oirlof en confent om een feparacie te

55 gefcien van den voirfz. kerke ende dat zy aldair felve tot Scheve-

j, ninge een Prochi-kerke hebben mochteh , behoudelic altyt den

55 paltoir fyn rechte, en fyn gemoede; Om welken paftoir van defe

55 feparatie te contenteren , foe fyn an beyden zyde-n zekere arbiters

,5 gecoren, en die pafloir en verweerrers voirnoemt hebben l^eyde

geloeft alfulke wtfprake als die felye arbiters hier van doen fouden

te onderhouden op die peene van CCC. gouden nobelen te verbue-

ren, dat een derdendeel tegen mynen genaden Heere van Bour-

5, gondien, dat ander derdendeel tegen den Billchop van Utrecht,

5, en dat derde derdendeel tegen den Domprooft van Utrecht; welke

55 arbiters onder andere punden wtgefprokcn hebben, als dat die

voirfz. verweerres den felven paftoir jairlicx wtreycken zouden die

fomme van xxim. ponden Hollants fyn leven lang geduerende te

betalen tot tween termynen elcx sjaers, te weten die eene helfte

tot Paelichen en die andere helfte tot Kersavont, en dat op die

verlAiernilTe van den peine voirfz. , dair af den voirfz. paftoir nu
tot Kerfmis leflleden een termyn verfchencn was , Defen noch-

), tans niet tegenftaende, foe iiebben die voirfz. verweerrers gewey-

5, gert den voirfz. paltoir betalinge dair af te doen , foe dat him van

,5 node is geweeft clachtich te comen mit fyn befchiet en compro-

5, miife an den voirfz. Procureur; Die voirfz. Procureur ditverhoe-

5, rende is voirt an den voirfz. Hove clachtich gecomen , van den

jj welken hy vercregen heeft fekere brieven van commilVie, wc
crachte
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35 crachte van den welken die voirfz. vcrwecrres tegcns Imn verdach-

3, vairt wordcn, toe zekeren dage overleden , tot welken dage die

3, voirlz. eyflcher dede op hunl. fynen ejfch, en concludeerde dat

35 by fcntcntic diffinitive van den voirfz. Hove die voirfz. vcrweer-

„ res gecondempneert fouden zyn op te leggen ente betalentotprof-

„ fyte van mynen gcnaden lieere die foninie van C gouden nobelen

5, alfoe fy peynbreukig geworden fyn, overniits hoere gebreke van

5, den voirfz. betalinge.

„ Wair cegcns die voirfz,. verweerres antwoirden , feggcnde dat

„ die voirfz. kercke van Sclieveninge gefepareert en verfcheiden is

„ van den cure van den Hage, overniits fekere periculen die hun-

55 luyden dagelicx aldair janimerden in 't begraven der doden men-

55 Iciien ende oick in 't doopfel van kinderen5 Des zo is wair5 dattet

55 den voirlz. Procureur belieft Jieeft den voirn: kercmeefteren te be-

55 trecken voir den voirlz. Hove , hunl. anfeggende dat zy tegens

mynen voirfz. genaden Heere die felve peene verbuert fouden neb-

ben 5 mits dat zy in gebreke fouden geweeft hebben te volcomen
't feggen van den voirfz. Arljiters roerende der feparatie van den

55 voirfz. kerke en cure 5 die welke feparatie zy kennen alfo gefcliiet

55 wefende 5 feggende noch voirt al , wairt fiike dat zy den cureyt op

fyn termyn nict betaelt en hadden, overmits den noodt van 1 unl.

die wter zee mit haiien zwetigen arbeyt moeten halen die pennin-

ghen die zy jairlicx den paftoir wtreyken en betalen moeten 5 de-

55 welke zee dit jair niet wel wtgegeven en Jieeft 5 gemerkt dat tot

Sclieveninge gelyc anderswair luttel of geen harinck gevangen en

is 5 dat noclitans die voirfz. Procui'eur geen reden nocli a6tie en
lieeft hunl. te mogen verclagen5 mits dat die voirfz. paftoir 5 tot

voirdeel van welken 't feggen gegaen is 5 hunl. niet en ver-

claicht 5 noch nye beclaecht en heeft van geenre betalinge ,

mar dat meer is 5 foe heeft die felve Cureyt ter bede van vrienden

den voirlz Verweerres wtfettinge gcdaan5en zy hebben dairna den
voirlz Cureyt van den Hage verneucJit en voldaen van alle

fyn voirleden verfchenen termyncn5 feggende dairom 5 al wairt

fake dat zy den felven paftoir op zyn benoemden dach niet ver-

nuecht en hadden , overmits 't gebrek en armoede voirlz , dat zy
noclitans mitter voirlz. verneuginge Jiem gevryet hebben van de

voirfz. peene 5 des fy hunl. gedragende fyn an der wairheyt, con-

cludcrende dairomme die voirfz. Verwecrrers dattie voirfz. Procu-

reur hunl. mit onreclit en quadc caufe bccroont 5 beclaicht en in

reclite betogen heeft om en ter caufe van den voirlz. peene, en

dat zy dairomme by fententie van den voirlz. Hove geabfolveert

fullen zyn van den eyfch en impetitie des voirlz. Procureurs , pre-

fenterende hoire feyten en vermeten te verifieren en te beproeven

in tyden en wylen hun des noots wefende.

Tegens welke antwoirde die voirlz eylfcher repliceerde , enz.

""t Voirfz. Hof in den name en van wegen myns voirlz. genaden

Heere van Bourgongnien als Grave van Ilollantmitrypedeliberacie

35 van raide en al overgewegen dat tot defen materie dienende was en

3, bylonder die woirdcn van den CompromilTe 5 mits den welken myn
,5 vou-fz. genaden Heere in den peene by den eylfcher geeyfcht ver-

,5 claert is, gefek en gewyll Jieeft, feyt en wyft voir recht als dat

5, mit onrecht en quade caufe die voirfz. Eylfcher den voirfz. Ver-
weerres
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5, weerrers voir den Hove betot^en lieefc en dat mit rechce en goe-

55 der caufe die voiiiz. ^'erweerrcrs Jiun dair tegen f:;eweert hebben ,

„ abfolverende dairom den zel\en \'ervv'eerrers van den eylch en an-

„ Iprake des voirfz. Procurcurs, verclarende voirt 't zelve Compro-

5, mis mits der ftipiilacie der voirfz. peene geheel blyvende voir den

„ toecomendcn cydt en in fyn voile craciic en machte als 'c was voir

„ datum van dele fcncentie. Aciuiii xj dach in Junio anno M. CCCC.
3, LXv'III. Prelentibus ../A-w^/r , ^^/Jhuk/Jt,Hfi/e'ivyn, Mye, Jlichiel

.,, en Zwieten. (Jndertekenc , T. Foes.

Deze kerken dan in den jaare 1465- van den anderen gefcheiden En de

zynde, wilden Kerkmeeitcren zoo van den H age als van Schevelin- gemee-

ge ook eene fcheidinge en verdeelinge maken van zodanige goede-
^^^J'°^'

ren, voordcelen en profyten als zy tot nog toe gemeen bezetcn had- tuffchen

den , dog hier over malkandercn in der minne niet konnende ver- haarbei-

Itaan, Itellenzy hun gefchil aan den Provifoor en Deken van Delf-

land, mitsgaders aan de Magiftraac van den Hage , die daar op de

volgcnde uitfpraak deden-

„ \Vy Tielman lieyndricxfz Provifoir , Willem Gerriciz Deken Aae

„ van Delflant , Willem Piecerfz als Biliu , Willem Engelbrechtlz ^i^"
_

„ Sellout ende gemeen Scb-epenen in den Haghe doen cent alien din(je

„ luvden ; Alzo ze^eie gefchelen en twilten geweelt fyn tulVchen der zei-

5, HeyndcK. Janlz, Jan Claelz, JailDuycker, Pieter janfz en Dirck ^egoe-

5, Hoogliftraet Kerkmeefteren in den Haghe aen de een zyde , ende ^^ '

5, Allert Meelfe, Pie;er Symon'z, Pieter Arentlz, Ysbrant Arentfz,

3, Pieter Cornelifz en Coi nelis jacoljlz Cappellemeefters tot Scl:e^ e-

„ ninge, mit lbmmiL,e ^ an den liyckdommen en Vroetfchappen tot:

„ Scheveninc,en voorlz. aan de ander zyde , roerende de emoluraen-

5, ten, nut'cnappen, profyten en Nervallen , die dair dagelickx ver-

„ fchynen en der Cappellen voirfz. tot Schevening incomen van tef-

„ tamenten, Godtsgelden en andere diergelycken, dair die Prochie-

55 kerken van den Hage voirlz. dat rechce derdendeel of toebehoren

3, foude, gelyk die Iverkmeefters van den Plaghe voiriz. feyden en

„ hem vermaten na inhout Jioiie inltrumente dat zy dair of liadden ,

„ 't vvelk zy acn beyde den iyden aen ons minlick gebleven lijn op

„ een peyne van duyzendt gulden penningen gelieten Leeuwen , te

„ verbeuren een recht derden deel jegcns den Eerwaerdiglicn in Go-
„ de David van Bourgon. BilTchop tot Utrecht, een recht derden-

„ deel jegens onfen genadighen Iieer van Bourgon. , Gra\e van Hol-

5, landt, <S:c. en dat derdendeel van den peyne. voirlz. jegens den ge-

„ nen die on^en uytfpraek onderhoudcn en volcomen fal , ende onfe

5, vvtfpraek altyt van vvaerden te Vvcfen, omme te blyven gelyck dat

„ Compromis dat daer of is claerlick vvtM^yft en verclaert ; Ende al-

5, foo dat felfde Compromis voirfz. in eenen -artyokel begrypt en

„ veiclaert dat de partyen aen beydc de Iyden voorfz. hem gefub-

5, mitteert en verpeynt ]iei)ben van haren gheichillen in 't feggcn van

55 ons op fulcke condicie en verclaiinglie als by Jan liuge Claelz van

5, Dam en Jan van der Kerk van vve^en den Kerkmeefteren van den

„ Ilage voorlz. aen de een zyde, ende Mceftcr Gerrit Dirckxz Pen

„ barbicr ende Jacob Penne jacobfz van vvegen .dc Cappellemeefte-

„ ren en Kykdomme \ an Sclicveninge acn de ander zyde ghetrac-

F , tecrt

,
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„ tcert, verfproocken en vcrclaert is , SOO I ST, dat wy Tielman

„ Heyndrickxz Provifoir , Willem Engelbreclulz Sellout en gcmeen

„ Schepenen vooriz. als Arbiters en Zcgtsluiden , die felve cavelin-

„ glie ende verclaeringe eendraclitelick by hem vooren voorfz. ge-

„ daen liorende ende wel verltacnde, onfe wtfpraeke eendraclitelick

dair op gefeydt , verclaert ende wtgefprooken hebben , Teggen ,

verclaeren ende wtfpreeken op ten peyn voorfz. , Dat de Kerk-

meeltcren van den Haglie tot de vooriz. kercken belioef jiebben

ende erffclick behouden fuUen van fulck acliterwefen als fy aen

den Capellen tot Scheveling t'achteren wefcn mochten tot dcfen

jegcnwoordiglien daglie toe , al ulliilke goeden , gelden ende rcn-

„ ten als de kerk in den Hagiie en die Capelle tot Scheveling ghe-

„ meen hebben, ende hem te faemen aengccomen fyn l\y maekinge

5, en teilamente van Jacob Juwe faliger gedachten en onghefchift en

5, onghcdeylt fyn, ende aen beyde de fyden gehouden lullen wefen

5, te do en , ende tot eeuwigen dagen te volcomen, die laften die iy

„ ende elck van hem fchuldich fyn , daer voor te docn nae wtwy-

„ linge des inftrumente dat daer of is ; A^oorts foo Jiebben wy ge-

5, feyt, verclaert, wtgefprooken , feggen , verclaeren en wtfpree-

5, ken, dat de Cappelmeefters voorfz. die nu fyn of namaels wefen

3, fulkn , den Kerkmeefteren van den Hage totten voorfz. l:)ehouf

J, wtreycken en betalen fuUen nu te Pinfter Antwerper-markt naeJt-

,5 comende vier pont tien fchellingen grooten Vlaems payements,

„ ende dan foo voort alle jaar tot Pinfter Antwcrper-markt eewelick

5, duerende vier pont tien fchell. grotcn paeymente voorfz. op ten

5, peyn voorfz. , Ende des foo fullen de Cappellemeefters van Sche-

3, velinge voorfz. die nu fyn of namaels wefen fullen totter Cappel-

3, len behoef alleen hebben en erflicken behouden al alfucke emolu-

5, menten , nutfchappen ,
profyten en vervallen als daar van Godts-

5, gelden tot defen jegenwoordighcn daglie inghecomen en vervallen

5, fyn, ende onder den wanden tot Schevelinge ftaen, ende noch

„ daer toe hebben en tot den voorfeyden Cappellcn behoef erfflick

voirtan alleen behouden al alfucke eniolunienten , nutfchappen ,

profyten en vervallen als daer daghelickx den voorfz. Cappelle in-

comcn liillen 5 't fy van teftamenten , Godtsgelden, of anders hoe die

ghenoemt moghen wefen, Ende indien de felfde Cappellemeefters

„ voorfz. die nu fyn of namaels Avefcn fullen, eenich ^ebreck daer

„ in Jiadden om dat te ghecryghen , dat als dan de Kerkmeefteren

,5 van den Haghe voorfz. in der tyt we'ende gehouden en verbonden

„ wefen fullen hem daer toe te helpen en te Itercken en ftyven in haer

;, rechten op ten peyne voorfz, indien fy des verfocht worden , fon-

„ der argh ofte lift. In kenniile der waerheyt fyn defen hrievcn

;, twee alleens , daer die Kerkmeefteren van den Hage en die Cappel-

5, lemeefters van Schevelinge voorfz. elcx eenen of hebben , die wy
5, Tielman Heyndrickxz Provifoir, Willcm GerritfeDe^en, Willem

5, Pieterlz BaJiu en Willem Engelbrechtfz Schout, elcx befegelt heb-

ben, mit onfen zegelen , Ende wy Schepenen voorfz. mit on^en

ghemeen zegel doorfteeken door den Compromille voorfz. , ghe-

„ fchreven op ten xxix'^*"- dach in Januario in 't jaer ons Heeren

„ M. CCCC. vyf en tYeftich, vuythangendej^ezegelt mit twee zege-

„ len van groenen waflche.
Deze
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Deze kerk wierd zoo wel als die van den Hage bedient door een ^'^ '^"k

Prcmonftreits-heer of Norbertyner kanunnik uic de abdye van Mid-
Scheve-

dclburg (i;), en had toe Patroon of Schucheilig den Abt St. ^into- iinj.'e

tiiiis. Het kollerfchap wierd door den Graaf begeven. (w ) Antoni '^^y^

Brederode-, hoewelafwezig, genoot in den jaare 15" 14. van dit ampt
^gn".^^"

60. HoIIandfche ponden. Ook was in deze kerk een vikarie geitigt

ter Eere van St. Ewaldus en St. Adrianus ; als mede een Gilde of

Broederfchap ter eere van St. Anthonius , patroon van dezelve kerk , i3;oe-

dog het zelve was al voor den jaare i^^zt'eenemaal verlopen , en de derithap

broeders en fufters daarvan uitgcltorven , zulks dat de Hooftmannen ^^^ J)^
te rade wierden de goederen van liet gilde aan de kerk over te gc- aidaar.

vcn, mits dat de keVk daar tegens zoude onderhouden en laaten ver-

rigten zodanige dienften als het gilde gewoon was jaarlyks te doen ,

't geen Kerkmeefters aannamen, zoo als breder de volgende afte uit-

wyft.

„ Op ten dach van huyden den feftien dach in December A**- vyf- Over-

„ tliienliondert twee ende vyftich compareerden den Hooftnians van g'ftevan

5, S'=- Anthonis gilde op Scheveningen in die Kerke-camer, by nae- goede-^*

5, men Cornelis Aerllen alias ouwe Neel , Cornelis Heinricxfz Boon renaan

3i ende Jacob Symon'z, ; Ende hebben aldair overgelevert dat gilde ^^f^-

„ met den rentebrieven toecomcnde 't voorfz Gilde , Ijehalven die
'^"^^'^*

„ rentebrieven toebehorende tot die prouven , in handen van den

„ Kerk-Meefters, overmits dat gilde vergaen wefende , ende in me-

5, nighe jaeren niet ^eliouden geweeft en is , ende die breeders en

5, luilers meeft alle geltorven zyn , Omme defe niet te verduyfteren

,

„ zoe heeft die Kerk dit aengenomen , alfoe overmits haer patroon

„ wefende , ende dit al gedaen om verder peryckel te fchuwen

,

3j ZOE word hier overgelevert in den eerften twee pont Hollants

„ tsjaers eeuwige renten Ttaende op Compere die Smits huys in den

„ Haghe in ''t Noortende, ende noch twee pont Hollants tsjaers los-

55 renten den penning feftien ftaende op Tryn Backers huys alhier

55 tot Scheveningh, daer fy nu ter tyt in woent, noch een pont Hol-

„ lants tsjaers losrente den penning fefthien ftaende op Quiryn Pie-

5, teriz Jiuys daer hy nu ter tyt in woent, ftaende in de Wagefcaet,

55 noch een pone Hollants tsjaers jte lolfen den penning fefthien ftaende

jj op ""t huys van Maerten Jacobfz Liefkint , daer hy nu ter tyt in

55 woent 5 ftaende by de kerk , ende noch twee filvere bellekens en

55 een lilveren beeldekyn. Hier voern heeft die kerk die laft aenge-

„ nomen die dat gilde voorfz jaerlicx placli te hebben, Te weten dat

55 autaer van Ste. Anthonis op en thoe te dienen v. gm. tsjaers 5 die

55 Priefters van Memorien xi. grn. , die Paftoor x. ftuivers, denRent-

5, mecfter van Noorthollant xv. ftuivers tsjaers, en willen die Kerk-

55 meefters in der tyt wefende die donredaechfe Vroechmilfen gefon-

55 gen hebben als die Hooftmans van 't gilde voorfz tot defen daghe

55 toe liebben gedaen , foe fal die Priefter die proeven hebbende ge-

55 houden w elen te finghen en niet te lefen fonder daer yet of heb-

5, bende 5 en de kerk fal gehouden w efen te betaelen den fchoolmeef-

E 2 „ ter

(v) In 141 p was Priefter tot Schevelinge Heer Uuych LambrechtiZ > CamnUk
in onfer Cloofter tot Middelburg.

(w) Zie Erf-graavelyke Bedieninge in Holland, ^ag- 152.
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„ ter, ofce die de Kerkmeeflers dacr thoe fuUen fetten -, dat hy fal

„ hebbcn van 't finghen met den kinderen dac nu ter tyt dat gilde

„ ghegeven heeft, dat is twee pont Hollants , of alfoe als fy dat mit

„ malcanderen connen accorderen. Ende dit gefcliiet ter prefentie

„ van llccY Melchyor Pafloor nu ter tyt op Scheveningh, ende ter

„ prefentie van WiUehoort Jacobs en Cornells Eeitivoutsz , l^eyde

„ Kerkmeefters nu ter tyde wefcnde.
Gefchii Nog waren ""er H. Geeftmeefters tot bezorginge der armen. Over
over hct

j^^j. ^anftellen van deze en ook van Kerkmeelters vicl in den jaare 143 7.

len van groot gefchil tuffchen den Abt van Middelburg , gevoegt met dc

H.Geeft "buuren van Schevelinge ter cenre, en den Bailliu , Geregte en ge-
enKerk-

i^j-jgene buurluiden van den Ilage ter andere zydc ; l^ewerende de eer-
"^^^ " '

lie , dat de kapellaan en buuren van Schevelinge van oude tyden her

bevoegt en geregtigt waren tot liet aanflellen van Kerk- en li. Geeft-

meefters aldaar ; de andere daar en tegen, dat zulks Jien was compe-
terende ; welke zaake gebragt en gelaten zynde aan de uitfpraake van

den Hove van Holland , zoo ordonneerden die van den Rade , by
maniere van voorzieninge , dat by ieder van dc partyen zes perfoo-

nen zouden benoemt en opgegeven werden , waaruit de Raad dan

zoude kiezen vier Kerkmeefters en twee H. Gceftmeefters , om den

tyd van een jaar te dienen, belioudens ieders regt , 't welk immid-

dels zoude onderzogt werden ; blyvende den Bailliu zyn gepreten-

deerde breuke ter dezer oorzaake op die van Schevelinge , in gevalle

zy in 't ongelyk bevonden wierdenjonverjaart en onvermindert. Wy
zullen de uitfprake zelf hier laten volgen.

Wie 5, Alfoe fekere gefcele en twydracnten waren en llonden tuffchen
Kerk- „ mynen genadigen Heere den Abt van Middelburch mit den buyren

renin ' 'J
'^^^ Scevcnynge an d'een fyd' , en den Bailliu , Gerecht en gemeen

H.Geeft „ Buerluden van den Haege an d'ander zyde , alfo dat die Aljt

meefiers
^^ voirfz meynde , dat die Cappellaen van Scevenynge mit den buye-

veifn^^' » ^^^ aldair fculdich is Kercmeefters en H. Geeilmeeflers te fetten die

ge toe- 55 nut en oirbairlic dair toe waren 5 en dat hy dat altyt alfoe geplo-
komt te

^^ gej^ hadde ; dair of dat die Baelliu en Gerecht van den Haege

55 voirfz ter contrarie meynden , feggende dat hy mit den Gerechte

55 van den Haege dat fculdich waer te doen, mit veel meer redenenen

55 woorden , die zy van beyden zyden den Heere van Santes en an-

55 ders den Rade myns genadichs Heeren dair of te kennen gaven
;

5j SOE hebben die voirfz Rade op tie gefcele geordineert en gefceiden

55 in maniere van gevoege5 fo fy van oeyden zyden hun dairinover-

5, gegeven en dat belieft hebben 5 alfoe die Cappellaen vanScevenyn-

,5 gen mit den buyren aldaer den Rade voirfz namen en in gefcrifte

,5 overleveren fal vj. goede rechtelicke mannen , en desgelycx die

55 Baelliu van den Hage metten Gerechten voirlz vj. als.fy beyde ge-

5, daen hebben 5 en die xij. perfoenen hebben die Rade gecoren en ge-

55 nomen iiij. perfoenen die hem vergcnoechdenjdewelke een jair langh

„ Kerkmrs. wefen en blyven fullen 5 en desgelycx ij. H. Geeftmrs.

,5 dair die namen hier nac gefcreven volgen ;5 en alle laken aldair in

3, der kerke hantieren als goede knaepen fculdich fyn te doen ; Ende

55 defe tyt hangende fullen fy van beyden fyden hoir vrienden tot

,5 benomden d'age Jiier toe fcikken, om te befien of fyfe dair of fou-

5j den mogen vereenigen. Ende wairt dat menfe dair en binncn niet

5> conden

kiezen.
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„ conden vereenigen j foofoude cendedit voirfz jair elcx bliven op
„ fyn oude recJit als hy was eer die gevoecli geroerc wort , en dit

„ gevoech en fal niet wefen tot eenich prejudicien of afterdeel van
„ ymande van hem beyden : ende van alle brueken daerfe de Baelliu

„ in mochte betichten om des gefceels wille voirfz of om 'c vervolch,
„ dat zy dairom gedaen heblDen, dair of falfe de Baelliu ongemoejt
,5 bljven dit toecomen jair, behoudelic of fy hier na van defen ge-
„ fceele in den onrechte bevonden worden, dat dan de brueken dair

„ of mits defe wtfettinge niet verjaeren , nocli dair mede veroudt en
55 fullen wefen, ende faJfe dan dairom mit rechte mede moegen fpre-

5, ken als behoeren fal ; Ende nyement van geenre zyde en fal liier en
35 bynnen pynen vorder recht te gecrygen of ander gracie hier op
35 te verw erven dan hy nuter tyt lieeft , alfoe dat defelaken in fulkcn

„ ftate wefen en blyven fullen als fy nu fyn. Dit is gedaen op ten

„ vyftienften dach van Maerte anno M. CCCC. XXXVI. na den loep
„ tHoefs,lDy mynenHeere van Sautes, den Hr. van TlJel/ieyii , fir.

„ Floris van den Ahele , Hr. Gberyt van Poelgee/l , Hr. Geryt van
„ Zyl, JVillem en Aelhrecht van Naehwyk , gebrocderen , 'Boiidyn

„ van Zweten-, die Rentmr. Generael, Jan vander A/ye en meer an-

,5 dere ; Kerkmeefters Jiier of Henric Heer , Jan JVoiiterfz , Geryt
„ Janfz eii Kerjlant Gerytfa ; H. Geeflmeelters Geryt Adriaenfo, en
„ Hugo Scoenmaker (Sec.

Hoe nu deze zake naderhand is gevondcn en beflifl geworden , is Twede
ter onzer kennilfe niet gekomen ; maar 't is zeker , dat in den jaare se'chii

1463. weder een tweede difpuit ontftond tuilchen den Paftoor en de veH<ie-"

inwoonders van 't voorfz. dorp ter eenre , en den Bailliu van den Ha- ^^n en

ge ter andere zyde, over het verkiezen enaanftellen van Kerkmeefters '^"^^1-

te Schevelinge , waar toe ieder beweerde l^evoegt te zyn. Wat re- Kerk-"
denen dVen en d'ander tot onderfteuning van zyn gepretendeerd regt nirs.

bybragt , en wat uitfpraak daarop gevolgt zy , geeft de volgende
afte te kennen.

5, Op 't gunt dat die Paftoir en inwoonende van Sceveninge Eyf- Proviiio-

,5 fchers, feggende en proponeerende waren, hoe dat fy mitten ou- Jj^ieuic-

„ den Kerkmi-s. van Sceveninge nyeuwe Kerkmrs. geplegen hel^ben te van\
„ kyefen en te ordineeren van alfoe lange jairen dat geen memory ter Hofdaar

contrary en is, en al ift foe dat die voirfz Paftoir, Buyren en oude °^"-

Kerkmrs. nyeuwe Kerkmrs. gecoeren hebben, dat alle goede nota-

„ ble mannen fyn , foe heeftet nochtans nu onlancx leden belieft den

„ Bailu van den Hage, die voirfz- Kerkmrs. te ontfetten en andere te

„ kyefen , en dair inne te fetten fulcke als hem belieft heeft ; conclu-

„ derende mits defen de voirfz. Paftoir en Buyren, dat hunl. die voirlz.

„ nyeuwigheyt ofgedaen mochte werden , en dat zy onderhouden

„ mocliten wefen in hoere voirfz. poIfeOTie.

„ Wair tegens dat die voirfz. Bailju in den name van mynen gena-

j, digen Ilcere feggende en proponeerende was , dat die voirlz van

„ Sceveninge niet fculdich en waren kennilfe te hel:)]Den van die kyc-

„ finge van de voirfz. Kerkmrs. , mer dat die kennilfe dair van be-

„ hoirde hem toe in den name van mynen genadigen Heere , ende

„ dat het andere fyne voirfaten Bailjuwen gedaen fouden hebben. En-
„ de dattet alfoe behoirde , bleeck genouche by 't guent dat hy die

„ Kerkmrs. alhier in den HagQ,fectende was in dennaemevan mynen
F 3 „ gena-

?5

5J
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5, £;enadigen Heere, dair onder die voirfz. van Sceveninge gefeten

5, zyn, mic meer woirden van beyde zyden geallegeert.

„ Algehoirc, is by den Hove van Hollant geappoinfteert,dat bei-

„ de die voirfz partien ten fine van hoer playdoycn fcryven fallen

3, en dair van hoer fchriftuyren overbrengen binnen aclite dagen,,

5, mitsgaders alle niunimencen en brieven , dair iy hunliedcn mede

behelpcn fullcn willcn; ende 'c voirfz Hof deftitueerc en ontfec die

voirlz Kercinrs. lieyde gekoeren by den voirfz Bailliu en den voirlz

Paftoir en Buyren van Sceveninge , ende 'c voirfz Hof heefc geor-

dineert , dac die felve van Sceveninge en oic die Baillu elcx les

goede mannen noumen fallen, dair \at dat 'c felve Hof zeKere Kerc-

meefiers kyefen fal , die onder die liant van mynen genadigen Hee-

„ re blyven fallen regierende ten eynde toe van der lake , ende dit

„ fonder prejudicie van yemants recht. Adum &pr^jentibus utfupra

„ (6 Aug. 1463.) Griiythiiyfe i AUinade :> AJJendeljty Halewyii^ Bou-

„ 'oerie , en Wouter Janfa.

Watde Dewyl ons vertoont is een lyft van't geen de kerk van Schevelingc

kerk jaarlyks moeft aitkeeren zoo aan den Paltoor , Ivapellaan , Kofter en

moeft'^^
Orgelift, als anderzincs, endat daar in vermelt werden zaaken, -welke

uitree- liaare aanmerkingen waardig zyn, zoo vertrouwen wy, dat den oud-
ren. held bcminnenden Lezer geen ondienft zal werden gedaan, als wy

dezelve lyft, zoo alsze by ons is getrokken uit het origineel francyn

Regifter der gemelde kerke , Jiier uitfchryven.

3>

55

55

55

55

55

55

55

55

Dit is die Kerke jaerlicxs fculdich wt te reyken.

5, In den eerfien die Tajloer.

In den eerften moet die kerk alle jaers wtreycken den Paftoer

alle weeke een pone Hollants , daer voer moet hi den bueren een

goede dicnft doen en vyer miOTen te weeke.

„ Item noch moet die Paftoer hebben tweepont Hollants jaers diue

te laeten die eerfte milfen.

„ Item noch moet die Paftoer Jiebben van fyn memory met dat

„ acres fes pont Hollants en thicn Ituivers mic die miflen daer in gere-

5, kent van 't Zyelboek.

„ Item noch moet die Paitoer Jiebben vyf en twintich ftuivers van

„ den incommen in die beckkens op Pinxter inanendach en op St. An-
„ tonis dach.

„ Item noch moet die Pailoer hebben op die cormis-dach van die

„ procelfen en van die eerfte mis , feven ftuivers , en delgelycks op

„ St. Antonis dach.

3, Item noch moeten die Kerkmeefters jaerlicx betalen in lianden

5, van die Paftoer acht en twintich ftuivers van Epifcopaha voer hem
5, felven en voer die Cappellaen , die dat weder fal brengen tot

5, Utrecht.

„ Item noch moeten die Kerkmeefters jairlicx geven in handen van

„ die Paftoer tiiien ftuivers van Cantate en vyf ftuivers van Alfum. . .

5, Item noch moet die Paftoer hebben van die twee Odaven te lin-

5, gen , van dat Sacrament en van Vifitationis Marine fes en twintich

5, ftuyvers , en van \ Cruys Lof fes ftuyvers.

jj Item
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,5 Item noch liecfc die Paftoer jaerlyx fes ftuvers van Sint Ewotits

„ Cormis-mis en Sint Uriels Cormis-mis , foe lanck als dac die kerk

)5 fal gelyeven te geven.

„ Item noch moec die Paftoer Jiehben vyftien ftuvers van die twee
„ Sermoentn te preken op den Cormis-dacii en op den Sint Anconis-

5, dach.

„ Item noch moet die Paftoer hel:)ben van fonnendacJis gebedt vyf-

3, tien groot,

Dit is van de Cappellaen.

55 Item dit moet dit kerk jaerlicx vuytrcyken die Cappellaen , ill

5, den eerften drie pont groet van drie fmgende miffen op 't jioge

53 Oucaer.

„ Item r\oc\\ moet die Cappellaen hebben vyf pont Hollants van

f) een mis op St. Anna Oiitaer gecomen van Pieter Aertfz.

„ Item nocJi moet die Cappellaen hebben vyf pont Hollants van
3, lin memori , vier pont Hollants , en fes ftuivers mit dat acres.

„ Item noch moec die Capellaen Jiebben van dienfte mit die cappe
53 twalef ftu \ ers en fes Ituvers van ^t Cruys-Lof.

5, Item noch moet die Cappellaen hebl^en van die twee procelTien

3, op die Cormis-dach en Sint Antonis-dach tTamen vier ftuvers.

„ Item noch moet die Cappellaen hebben van 'c fonnendaechs ge-

3, bet vyftien groet.

3, Item moet dc Cappellaen hebben voer fyn huyshuyr vier potit

3, Hollants.

„ Item noch moet die Cappellaen jaerlicx hebben voer dat hy ^iq

„ kerk haer woert houyt op die ftoel 3 een bonet , of xij ftUvers

„ daer voer,

Dit is van de Cojier.

„ Item die kerck moet jaerlyx wtreycken en betaelen die Cofter^

5, in den eerften vier pont Hollants en negen groot mit dat acres vail

.<3 de Kerkmemorie.

„ Item noch moet die Coller hebben van die Hoechmiffen te fin-

5, gen alle jaers fes pont Hollants.

„ Item noch moet die Coil:er hebben van \ Cruys-Lof fes ftuivers

3, en van die twee miffen te lingen 's morgens op die Cormis-dach ^

en op Sint Antonis-dacii vyf groet.55

Dit is van de Organiji.

3, Item die kerk moet jaerlicx wytreyken die Orgelift drie pont
), groet en vyf ftuivers mit acres daer an.

,5 Item die kerk moet jaerlicx wytreyken die Blafer fes pont Hol-
35 lants en drie fiuyvers.

„ Item die kerk moet betalen die twee Oftaven te fingen van de
3, Heylige Sacramentcn en van Viiitationis Mari:e.

33 Item di-c kerk moec jaerlicx wytreyken die kerk van der Haech
3, drie en derticJi Rinsgulden an twee terminen.

3, Item
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5, Item de kcrk moet jaerlicx wtreyken en betalen die Pafioer van

der Hnecb twee pont groet an twee terminen.

3, Item die kerk moet jaerlicx betalen in handen van den Rent-

meelter t\\ alef ftuvers en fes ftuvers van zeker land.

5, Item die kcrk is fculdich die hoeyl te cierden by den Haech , en

waert dat faeke datfe \ ervj^el , foe moetcn die Segbrokers die we-

3) der niaken.

„ Item die kerk moet d:ilen alle jaers den armcn ai wtwifende dat

3, Memory-boek.

„ Item die kerk betaelt alle jairs van die.pallle te preken fo itvrs.

5, Item die kerk moet betalen alle jaers Provifoer enDeeken van vi-

iitacy thjen ftuvers.

Item die kerk moet betalen alle jaers dat Cap'tttel in den Haech

van ot/fe Jloel vyftich ftuvers.

Item die kerk moet betalen alle jairs den Ileyligen Geeft in den

Ilaech vyftyen groet, van rcnien.

5, Item nocii geeft die kerk jaerlicx die Provifoer ecn droechde foo

en dat tot gracy van die Iverkmccfters , of gelt dair voer.

3, Item die kerk moet jaerlicx betalen van die clock te fiellen thien

pont Hollants.

3, Item die kerk moet alle jaers loetalen thien pont Hollants van

twee milfenjte weten een van Aechte Goverts eneenvanEwouticn
Balmakers.

„ Item die kerk betaelt jaerlicx op die Kersnachce van die geboerte

lingen, vyer ftuvers.

35

33

35

33

33

33

33

35

33

35

Onder de voordeelen en rechten, welke de Schevelingfche kerk

van oude tyden genooten heeft, was, datze hadde een zekeren pen-

ning van den vifch , die op ''t Itrand werd afgellagen. Ilier in was
door den tyd een groot verval gekomen, zoo dat de kerk op 't laatft

daar van weinig of niet genoot. Kerkmeelters hier over klagtig val-

lendc, wierd by de Magiftraat in den jare ly^i de navolgende keure

daar tegen gemaakt.

„ Alibe op diverfclie jaren en ftonden grotc clachten gecomen zyn
„ aen Bailliu, Schout en Gerechte van "den Hage van der grooter

ongeregeltjieyt en abuyfen die dagelyex vallen in den Goods-
gclde op ter ftrange van der vifch , fulcx datte Kerkmeelters van

Sceyeninge tot geen betalinge en connen geraeken , wat naerftig-

heyt men dair toe gedaen heeft , alfoe 't Goods-geld compt in de

^'ilfchers handen, ende als den tyd van der betalinge compt, dat

men ^t in de Comptoir van den kerke behoert te brcngen , dattet

felfde by veel al van den viilchers verteert ende wecli is , Ende
procederende op te felve viilchers met rechte en vinden tot haeren

„ huyfen nyet om die betalinge dair aen te verhalcn, brengende

„ ''t felve in confequentie Jioc langer hoe meer.

„ Ojnme waerinne te \'ooriien en een goede geregeltheid en or-

donnancie te ftellen, SOE 1ST, dat Bailliu, Sellout en Gerechte

van der Hage geordonneert liebben, dat van nu voortaen alle fcry-

5, vers up ter Itrange die Goods-gelden fuUcn ontfangen, gelyk zy
5, gewoon zyn te doen van die viscoopers , ende die leveren ten

5, Comptoire van der kerke of in handen van een ander die van der

„ Kerk-

53

55

55

35

55

33

55

35

35

55
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5, weeke ofte alfoe dikwyls als zy dair toe vermaent fullen wefcn by
„ Jiairluyden fchryfboek , die zy upter Iti'ange gebruycken fonder

5, eenige weygeringe dair van te doene , cnde dac upter boeten van

„ driw' pent voor die eerlte reyfe, voor die cweede reyfe op te boe-

,j ten van fes pont ende voor de derde reyze zyn neringlie te laeten

„ van 't fcryven op der ftrant den tyt van fes weken, ende dair en

„ boven arbicralicken gecorrigcert te wordcn van inobedientic ende

J, wederhoorricheyt defer Ordonnancie , mits dat die vborlz. Kerk-

„ meelters en heure gecommitteerde oick gehouden fullen wefen goe-

5, den boeck te licuden tegens die fcryvers , fulcx dat elcx zyn liant

f, fil fetten in die boecken over en wederover om gheengefcheelle te

55 gecryglien. Soe wanneer 't jaer omme gecomen fal zyn die regif-

5, tcrs tegens malcanderen te verlyckenen ende te accorderen dat die

i, over ecn comen; Des fal in den kerken Comptoir een blaffert leg-

55 gen 5 't w elk fil wefen 't principael dat men van alle die Goods-

55 gclden houden fal , wair tegens den ontfanger van de kerke 00k

„ houden fal perfect eri goet Regifler op te boeten voorlz. Item

„ de fcryvers op ter zee fullen ook gehouden wefen elcx hoirluyden

55 Stiermans op 't gefcrift te geven als 't jaers vuyt es, alle 't Goods-

„ gelt dat van dat jair van zyn vifch gecomen es, wair mede dezelve

„ Stierman fal moegen gaan in 't kerke-comptoir up ter Pinfter dach

5, omme te lien oft oick aldaip foe te boeck gebrocht es dan nyet

,

55 ende die Kerkmeefters in der tyt wefende fullen gehouden wefen

55 als dan up den preeckftoel of te roepen of midden iii die kerke zel-

55 ver roepen nair ouder gewoenten , op dat elck fal mogen hoo^ren

j5 wat die kerk van dat jaer van Goods-gelt ontfangen lal hebbcn 5

55 ende van iynen vifch, die hem God verlient heeft , gecomen es.

,5 Aldus gedaen den xxii=". dach Novembris anno XV<^. twee en

,5 vyfticlL

Ook had de kerk hec recht van de vuurboet (.r) en 't geld dat by
de Stierluiden daar voor moeft betaalt werden; en dewyl iiet daar- 't Recht

mede was gelegen even als wy hier voorcn hebben verhaalt hopende ^''" '^^

het vifch-geld 5 zoo deed de Magiftraat insgclyks in den jaare iffi. ^oet'
de navolgende Keure daar tegen afKondigen.

,5 Alfoe tot diverfche jaeren en ftonden groote clachten acn den

,5 BaUliu, Schout en Gherechte gecomen zyn van den grote ongere- Xeure

„ geltheyt ende abuyfen dagelicxs vallende in de betalinge van rakende

55 Goods gelt, daerinne hier na fcerperlick verfien fil woorden ende *^" ''^-

„ oick van den vierbuet-gelt al toecomende en belioerende die kerke van hct

„ van Scheveninge, dewelke dair duir grote fcade lydt, ende omme vuur-

5, te voorfien ten eerften in den fcade van 't vierbuet-gelt , mits die ^°"-

„ grote diertc van 't zeck en andars , S O E 1 S T, dat Bailliu , Schout Schevc-

5, en Gerechte van den Hagiie ten profyte van 't felve Goods-huys linge

,5 hebben gekeurt en geordineert , kucrcn en ordineren mits defen ^^^^.

5, voor de drie teelde van defen jegenwoordigen jaere , ingaendc ^^^^^

5, Martini anno L. en eyndende Finxftere naeftcomende , d'eerAe teelt

G be-

{x) In I f9f . wierd te Schcvelinge uit de inkomften van de viflchcrye ecn nieiH

we vuur-boct of vuur-bake gebouwt.
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55 l)cginneiide Mai'tini anno v^oorfz. en cyndcnclc LicIitmiHe leftledcn,

y, die IK tcelt beginnende LichtminTc voorlz,. tn eyndendc PiicHchen,

„ en die UK ceek beginnende PaelTchen en eyndendc Pinxftcren bey-

„ de naeftcomende ; E>ac l^innen den voorfz. tyc van de dric teeldcn

„ alle Scierluyden van Sceveninge ter zee varende ofte aldair an co-
'

3, mende mec pincken, booten, fchuyten ofte andere fchepen , hoe

„ die genaemt mogcii wefen, geJiouden zullcn zyn_ van eJcke riem ,

3, die zy dair up voyren, betaelen die kerke voorlz. drie Ichellingen

„ Hollants fonder eenich wederfeggen , welke penningcn Bailliu

,

5, Sellout en Ghereclite voirfz. laften en ordonneren mits tlefen den

„ gefwooren boode van den Ilaghe van den onwilligen Stierluyden

„ en niet van de bootsgefellen, venueten ofte mede-reeders van dien

„ te executeren realicken en mitter daet. Aldus gedaen op 't Racd-

„ Jiuys van den Hage den xiir". dacli February anno XV'^. een en

„ vyfcicli na gemeen fcriven.

Na dat de eerfte kerk in den voorverhaalden watervloed ontrent

k Taf^ den jaare 1470 door de zee-golven was vernielt en ver in zeegefpoelt,

daarge- wierden de buuren genoodzaakt ecne andere kerk te ftigten , welke
'^igt. zy dan by die gelegentlieid veelgrooter en ruimer deden opbouwenj

en meer binnewaarts en agter de nog overgeblevene Jiuizen zetten ,

daar zy de grimmigheid van eenen zoo laltigen en gevaarlyken na-

]juur minder te vrezen zoude hebben. Maar wie zal de onlluimige

zee , zegt de fchryver derDelflche oudheden in zyne aantekeningen

,

wederhouden ? De kerk ftond hondert jaaren daarna hy den Allerhei-

ligen vloed op Jiet tipje van even eens te varen als haare voorzaat.

Adr. Junius vcrhaalt (y) dat de Schevelingers by zynen tyd al meer
dan eens in beraad gellaan liebl^en , van de kerk op nieuws veel die-

per landwaarts in te brengen, dog dezelve is met groote voorzorge,

r
moeite en koften aklaar tot nog toe belioudcii en ftuande gel^leven.

iu'de Geen kleincn ramp leed deze kerk in de Spaanfche tyden 5 niet al-

spxm- leen door den vyand , maar 00k zelfs door vrienden ? werdende hec
fche ty- fiorp dan door deze dan door geene foldaaten , na dat de zaaken zig

gdeden. ^^^^ keerdcn , ingenomen , die , gelyk Jiet gemeenlyk gaat met
dat flag van volk, aldaar ruw huis hielden; de kerk wierd van aJies

cntbloot, en zodanig gefchonden en gebrooken , dat ze niet in flaat

was om den godsdienft daarin te konnen oeffenen ; wesh;ilven de
Kerkmeellers zig in den jaare 1S96 aan de Magillraat van den Hage
als Opperkerkmeejiers van Scheve/higen keerden , te kennen gevende

,

dat beurlieder kerk mits defer oorloghen zeer ontramponeert , gebroken

en ongefchikt es leggende , ende 00ck van '/ dorps ivegben veel te achte-

ren fyn , V welk by Cappiteinen en andere jbldaten aldaer verteert is

Ordre (tide daeronwie nodig gereede penningen van doen hebben , daer an zy/uy-

tot her- den nyet en iveten te geraken , enz. Waar op zy dan verwierven , dat

[|^'^''"|^ hen eenige penningen , geveftigt op een Jiuis ftaande te Schevelin-

leive. ge J mogten werden afgeloft. Maar dewyl deze gelden niet genoeg-
zaam w;iren , om al het vervallen werk weder in ftaat te brengen ,

veel min om aan te koopen een nieuwe klok , horologie , Predikants

huis en zoo voorts, wierden Kerkmeellers genoodzaakt eenige pen-

ningen

(y) In '/ tiende Hooftjluk "van zyn Jiatavkn. i
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ningen op te nemen , waar door de kerk in zulke grooce fchulden ge^

raukte , dac men in den jaare 1614 by toeilemminge van de Magif-
traac geraden vond 5 verfcheidc landcryen , de kerk toebehoorende,
in 'c openbaar te verkoopen. De aantekeninge , welke Kerkmeell:ers

daar van liebben gehoudcn, en waar in vermeld wcrden eenige by-
zonderJieden de kerk betreffende , is van dezcn inhoude.

3, Alzoo deze onfe kerke in eenige voorgaende jaren geraekt was in

„ grootc fchulden , en allbo mede voorgaende Kerkmeefteren groote

„ Ibmmen van penningen van verfcheide perlbonen op interelt geno-

„ men hadden, door nee coopeii 'van de groote :, 'oergieten ^vermeerde-

,5 ren van de kleyne klocken , het koopen van de Predikajits buys , ver-

5, fcheyde reparatien die gev alien waren aen beyde de choren van de
„ kerke , timmeren van de nieuwe fchoole en anderfmts , foo dat door
5, Q\dQ opgenomen penningen oft Jiaere interelle de kerke gelien was
„ te komen in een grooc verloop, ja merkelykc mine, en was boven
„ defcn merkelyke Ibmme van penningen van doen , om beyde de
55 zyden van Jiet dak der kerke te vernieuwen van planken en nieiiwe

5, fclialy lyen, die geheel vergaen waren, loo dat de kerke niet lan-

5, ger van goede gemeynte foude gebruykt connen geworden heb-

„ ben , waer tegens in der kerke Comptoir geheel geen penningen en
„ wareft, foo vonden jegenwoordige regerende Kerkmeefteren bene-

5, vens haeren Predicant Wynando Schitlio , met advys en ten over^

„ ftaen van de Ed. Heeren Biirgemee/ieren van 's Gravenhage ah
5, Opperkerkmeejleren defer ^^r/;^, gerade te verkoopen eenige kerke

55 landcn , om alioo een:> de kerke van de opgenomene penningen te

5, mogen bevryden , als mede de vervallen gefeyde kerke -dack te

5, mogen vernieuwen, hebben derhalven na geatRgeerde biljetten op
5, ten opcnbaeren fitdach /// de Doek van \^ Gravenhage die Kerk-

5, meefters, die tegenwoordich zynde ten overl^aen en bywefen van

5, den Heer Govert Jacobfz van Duynen, doen Schepen van den Ha-
5, ge 5 als Commillaris van de Ed. Heeren Burgemeefteren op defe

„ vercoopinge gedeputeert, in den maent Majus 1614 vercoft deze

„ volgende kerke landcn

In 't meergemelde Regifter , waar uit wy dit hebben getrokken
,

ftond nog aangetekent het navolgendc : Boven defen hebben Kerkmeef-
ters gekoft een niei/iv Orologk tot dknjie der Zeehiyden met drie nieii-

nve mferen ) te famen gecoji defomme van een diiyfent gulden. Zoo dat
door defe vercofte landen de kerk van alle haere lajlen bevryt , /// goede
reparatie gekomen /.f , waer toe-, aengczien baren nood-, de Heeren Sta-

ten om hebben geaffijieert met agt hondert gulden gereet.

Dewyl deze kerk alin de Katholyke tyden , gelyk wy hier vooren
hebben aangemerkt, van de Haagfche kerk is afgezondert , en alzoo

zedert een Parochiekerk op haarzelve is geworden, zoo zullen wy de
naamcn derLeeraars,die zedert de hervorming(j') dezegemeente met
Jmnne leere Jicbben geftigt , ook alhier afzonderlyk opgeven. De
cerfte is gevveeft

G X 1^78

(y) De laatfte Paftoor, die de Schevclingfche kerk tot den jaare 1 571 en i f73
bedient heeft, was breeder Cornells WilUmjz.t de Kapellaan Heer Bajiiaan Cornt-

lifz. en de Kofter Joojl Symonfz.
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if/S Weroiimiis FovfeUiis J beroepen i^yS. (s}
i6oz W'mandus Schuiliits HetDi. fi/., overleden den if Febr. 16x3.

16x3 F/oreiitiiis Afuhie/fz. van Middc'/hoveii , beroepen van Came-
rik, iifi^czec 162...

i63x Francifciis Strafel/iis-, overleden den 8 April 1636.

1636 Jacobus de Laat Isbrandz fil. ^ vertrokken naWalTenaar 1645-.

1645- Johanuei Courtemiii -, beroepen van den Hoorn tullchcn den

Briel en Helvoeclluis, overl. den ii Junii 1645-.

1646 Ifaak Daasdoukj uit de amballadc m "S^rankryk , ukgedient

1(579.
,

. .

1679 Conie/iiisCifperns, her. vanLexmonde,gcrtorven i April 1697.

1698 Jujius Henritus van Hogenhoek^, beroepen, van Rolliim.

Uit de hier vooren opgegeven afte A'an den jaare 1483 blykt , da

'er al voor den jaare 1470 te Schevelinge een Gafthiiis heefc geweeft,

dog of dit hec zelve gcbouw zy, 't geen tans daar nog ftaat , en tot

een C)udeniannen Jiuis is dicncnde , is by ons onzeker. In dit huis

werden zoo w el vrouwen alsmannen, die door Jioo'en ouderdom en
gebrek van tydelykc Icvcns-middclen met magtig zyn zig langer tc

konnen ondcrhoudcn -, ingenomcn , en van koll en drank voorzicn.

't Zehe huis iieeft tamelyke gocde inkomiten, en is, zoo als het dcr-

de artikel ^an de OrdonnantJe van 't zelve huis medebrengt , eertyds

geftigt door een der Graaven van Holland.

Dat ""er voor den Allerheiligen vloed van den jaare 1570 , wanneer
het Dorp nog in zynen vollen Itand en aanzien was , alhier ook een

Vleefch-huis is geweeft, is klaar af tenemen uit de Ordonnantie op
de Vleefch-hal van den Haag van den to April i5'5'6, onder anderen

mede brengende , „ dat geenrehande Vleyshouders, die geen buur-

5, licden en zyn, geenrehande vleys en fullen bruyken ter bank tot

„ Schcveninge , dan des fondaechs en smanendaechs , die twee da-

3, gen en niec langer , op de verbeurte van 't vleys en die boete van

3, drie ponden. Item dat geen vleyshouders uytten Hage eenicli

A leys tot Scheveninge ter bank bruyken en fal , dat in den flage

fyn voUe mael gehad heeft, ofte dat men in den Hage niec bruy-
ken en foude moeten, na dcr keure, op de ^erbeurte van 't vleys

en die l)oetc van drie ponden.

Ook werd 'er gevondcn een Weeftliuis j't welkeerft in den jaare \6<)j

aldaar is opgerecht, ter oorzaake van een gelchil, dat 'er in den jaare 1 695*

was ontftaan tuilchcn den Kcrkenraad,I<verkmeelk-rs en Gafthuismecfters

van ""tzelvc dorp en dcRcgenten van het Weeshuis van den Hage ;be-

werende de eerfte, dat de kinderen van Schevelinglche ouders gebo-

ren bevoegt waren, om nevens andere kinderen in 't Haaglche Wees-
huis opgevoed en onderhoudcn tc werden; de Regenten daar en te-

gen , dat zulks Itreed tcgens do ordonnantie, waar op het zehc huis

was ingeltelt, onder andere medcbrengende, dat in't zelve huisgee-

ne

(s) Deze was in 1611 nog in Icvendelyve, en oud ontrent 80 jaaicn. Hem
\^\tK^^![?,g(riWz.en Predikant tot Scheveningenhy iciblutie van den i6 October des

„ gem. jaars vcigunt tc mogen ontfangende jo gulden, dc Dicnacren ten platten

„ knde jaarlyks geaccordecrt.

1
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ne anclere kinderen inogen ingcnomen Ma-rden , als welker ouders
waren gewecfi: burgers en inwoonders van den liage , ten minften
Vier jaaren voor hun overljden , of wel Suppooften van den Hove.
De Magiftraat van den Hage , om alle verdere moejeljkheden voor
te komen, bewilligde in het Itigten van een afzonderlyk huis aldaar
voor de weezen van dit dorp. Na \ vokimmercn van het zelve

,

wierden 'er den 9 November 1698 veertien kinderen in oncfangen.
De Schevelingers , gelyk zy aan denzeekant gelegen zyn, zoo er-

neeren zy zig ook meeft al met den Jiaringvangfl , en wel inzonder-
heid met het vangen van allerhandenverfchenvilch aande kuft, waar
van zy dagelyks na den tyd van 't jaar de inu^oonders van den Haag
in overvloed voorzien. De JiiitorifcJiryver Pieter Clirift. Bor zegt,
dat die van den Hage in zynen tyd roemden en ftaande hieldcn , tiac

de vifch, die in den Hage van de Schevelingers gebragt werd , on-
gelyk beter is, dan die op andere plaatzen in Holland gevangen
werd, daar byvoegende , dat zy het zelvc toefchreven alleen daar
aan, dat deze vilch op 't hoofd werd gedragen ; met welke keurlyk-

heid of liever viesheid de Heer Conftantyn Huigens fchynt te fpot-

ten en 't zelve den Hagenaars op een geeftige wyze te verwyten ,

inimers hy laat zig daar over in een gedigt , 't geen liy op Schevc
7'ingh heeft gemaakt en onder zyne Kooren-bloemen tevindenis,
aldus Jiooren

:

Scheve-

lingers

en der

zelve

bante-

ring.

Voor-
zien den
Hage
dagelyks

van ver-

fchen

vilch.

Al waer ""t ook Schcperingh , de naem betaemde my

;

Soo pas ik op het netc en 't filtige gety.

Ghy weet het, leckVen Haagh, die ies gevoerde vifTen

Voor dry gedragene vermuylen kont en milfen.

Noch is myn Wagen ruym myn"* Pincken dubbeld waerd;
Myn'' Pachters pryfen ook fyn'' zeilen by der aerd

Voor d'oude vvater-konlt die 't goud foo verr gaet halen :

't Is waer, noch vim, noch veer en kan hem onderhalen,

Noch i^.61s hollen aem, noch Titans helle tredt;

Hy ioopt het al verby , maer hunluy altyd met.

"Willem van Henegouwen had al in den jaare 1339 ^^ vifchkoo-

pers van den Hage verleent eenen tolvrydom-lDrief, om iiunnen vifch

vry van tollen door allc zyne landen te koop te mogen voeren : de
woordcn van dezen brief zyn deze

:

„ Willem Grave van Henegouwen , «Scc. maken cond alien lu-

den, dat wy onfen vifchcoepers iitcr Haghe :, die vifch te coep voe-

ren, gcgeven hebben, en geven tollen vry te vaeren mit hoeren
fchepcn en mit hoeren vifch ouer al deur onfen Land. En ontbie-

den alien onfen; Tolnaren , dat fyfe onghemoey t vaeren latcn , Die
fal gheducren tot onfen wedcrfeggen, Gegeven in die Haghe des
donresdages na St. Niclaesdag in 't jaer M^ CCC. XXXIX.53

Dog Hertog Albert van Beyercn , de Schevelingers gecn minderc
gunft willcnde bewyzen, gaf den zelve in den jaare 1387. gelyk voor-

regt, waar by hy hen toeftond , om met hunne fcliepcn en gocde-
ren te mogen varen voorby alle zyne tollen door gehecl Holland en

G 3 Zee-

Tolvry-
doinaan
devifch-

kopers

van den
Hage.

Als mc~
de aan
die van
Scheve-
linge.
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35

35

Zeeland. De brief, dien zy daar van erlangden , luid in dezer

voege

:

„ Aelbrecht j &c. doen cone alien luden , dat wj om gun-

„ lie en liefde , die \\y dragen tot onfe goede luden van Sceveningen

5, en om dienft wille die ii om gedaen hebben en of Godt wil nocli

„ doen fuUen, foe hebben wi hem gegeven en geven mid defen brie-

„ ve tollen vry te vaeren mit hoeren fcepen en goede voerbi alle

35 onfe tollen van Hollanc en van Zcelant , en ombieden alien onfen

5, Tolnaeren, dat 11 fe hier op vry laten varen duerende tot onfen

wederfeggen in alien manieren als 't die van den Hage doen. In

oirconde 6cc. gegeven in den Hage xx^n dagen ill Julio A°. M.
,, CCC LXXXVII.

Zynvry Dc Schevelingers zyn ook van alle oude tydcn vry gewecft van 't

van 'tie- igyeren van den Hofvifch (^) ofeenigrecht van dien te betalen tot

vaiTdcii Katwyk, wanneer zy by ftonn of anderzints genoodzaalct werden
Hof- hunnen Aifch aldaar te doen afllaan en verkopen , uitw yzens de vol-

Katw °k S^"^^^
Certificatie {h).

"'^^
35 Wy Schcpencn in den Hage doen cond ende certificeeren mits

defen dat op huyden datum van defen voor ons gekomen ende ge-

compareert iyn regtelyken daer toe verdaigt iynde , tot verfcclve

van Vechter Cornelifzoon 5 Jacob Symonfz. onfen mede- breeder

in Wette, meefter Jan Plumeon onfen Secretaris van den Hage, en-

de Zeger Claefzoon onfen inwoonende buurmaii van Schevelinge,

ende certificeerden die voornoemde Jacob Symonfzoon ende meef-

ter Jan Plumeon , by den eede den Keyferlyken Majefteyt in ''t

ftuk van haerluyder voorfz. officie gedaen , ende die voorfz. Ze-

55 ger Claeszoon by den geftaefden eede die hy daer toe dede , eerft

clie voornoemde Jacob Symonfz ende Zeger Claefz certificeerden

l)y haeren voorfz. eede , dat waeragtig es, dat in Maert anno vyf-

tien hondcrt drie en dertig na het gemeen fchryven , den Schout

van Catwyk genaemt Aerent Wouterfz des voorfz. Zegers pennin-

gen aldaer tot Catwyk gearrefleert hadde , uit faeke van 't regt van
den Hofvifch, ''t welk hy Zeger eyffchende was, die hem defelve

„ Zeger onwillig was te betalen , gemerkt die van Schevelinge nooit

Hofvifch l)etaek en hadden ende altoos vry geweeft fyn. Ende es

defelve Zeger alfo gekomen alliicr in den Hage aen den Schout ende
Gerechte,gevendc hemluyden 't felve te kcnncn,omme by henluy-

den daeriniic voorfien ende gedaen te Avorden als 't behooren fou-

5, de ; feide voorts die voornoemde meefter Jan Plumeon by fynen

„ voorfz. eede, dat waeragtig is, dat hydcpofant doorlaft ende autho*

5, riteit van den voorfz. Schout ende Gerechte van den Hage , tot

„ verfoek van den voorlz. Zeger Claefz acn den voorlz. Aerent Wou-
„ terfz Schout van Catwyk den xxix Martii anno vyftien Jiondert

drie en dertig na 't gemeen fchryven een bellocttn brieve gefchre-

ve ende bel'egelt metten gemeen zegel van den Hage gefonden
heefc , nopende dat defelve Schout Aerent ^5^^outeriz dt^ voorlz.

Claes-
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55

55

55

(rt^l 7Az\\\tx\'M\V\\%^Kat'wykfche Oudhed. x. hooftcicely pag. ipf. envolg.

{b) Lie nog een gclykc Certificatie of verklaringe van den jaare if6o. by Cret-

fcr te vinden onder dc gcdrukte Coiluimen van den Hage, pag. 55. en pag. 17.
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„ Claeszoon penningen ter caufe van den Hofvifch ontflaen foude
,

„ alfo men niet Ijevinden en foude, dat onfe buurluyden van Scheve-

„ ninge ooyc Ilofvifch betaelt hcbbcn gehadt ende ook geen fchuldig

„ en fyn cebetalen, gemerkt fy altoos vry geweell fyn , ten ware
„ by redene hadde ter concrarie, daer vanfy begeerden fyne fchrifte-

„ ]yke antwoorde; feidcn \oorts nog die voornoemde Zeger Claefz,

„ dac Jiy depopanc den voorfz. belloten brieve overbrengende aenderi

5, voorfz. Sc lout, dcfelve Sellout navolgende den inhouden van den
5, felven befloten brieve obedieerde,ende ontfloeg fyne penningen uit

„ arrefte , deweike hy dcpoflint aldaar ontting vry van alien koften ,

„ fonder ecnige contributie van Excyfe van Hofvilch tc betalen ; En-
„ do want men van alien faken fchuldig es der waerheit getuigenilfe

5, tegeven, des verfogt fynde, fo hebbcn wy Scliepenen voorn. 't

„ geinecn zegel van den Hage liier onder op gedrukt op ten vyfden
dag Aprilis anno vyftien hondert ende veertig.55

De vifcli by de Schevelingers gevangen werd gemeenlyk op 't

ftrand algellagen. De Hagenaars Jiebben Jiet regt niet allecn om vifcJi

aldaar te mogen mynen, maar ook om die te naaften^ mits betalende

zekeren kleincn prys. ( c)

De viflcliers van Krimpen , Lekkerkerk en andere ontrent IJJel-

monde gezeten , Jiadden in voorige tyden de gewoonte om met Jiun-

ne fc liepen en netten liet geheele jaar door voor den dorpe van ScJie-

velinge te komen vilfclien tot groot nadeel van de vilTchers van 't

gemelde dorp. Hier over rees in den jaare 15-17 tulTchen de eerftge-

noemde en de Magillraat van den Hage als Regeerders en voorftan-

ders van de laatlfe iievig gefcliil. De zaak wierd gebragt aan den
Hove van Holland; vaar op het Hof , na verhoor en by overgifte

van partyen, by acle {d) van den 15- Maart 15-2(5 na den lope van
den Hove verklaarde , dat de voorJz. vilfcJiers voortaan voor Sclie-

velinge niet zouden mogen vilTclien in eeniger manieren van St.

Maarten in den winter af tot Ligtmiile toe , maar dat ze van Vrouw
Ligtmis tot Pinxteren aldaar en ook JDinnen de palen , by die

van den Hage geftelt met fcholnetten en geen andere zouden mogen
villchen, en van Pinxteren af tot St. Maarten toe met zulke netten

als hen believen zoude ; en of 't gebeurde , dat de voorfz. vilfchers

den viflcliers van Schevelinge of andere eenige fchade in Jiunne

netten deden, of dat zy van dezelve eenige fchade leden, dat defelve

Icliade betaalt zoude werden by den gcenen die dezelve gedaan of
veroorzaakt zoude hebben.

Van aloudc tyden af heeft te Schevelinge' een Strand of Zee*
vender geweeft , die door den Graaf aldaar wierd aangeftelt. Hoe
ver zyn liewind en toezigt flrekte , kan uit de volgende Commiille,
welke Hertog Aelbert aan ecnen Willem nit den Broek als zyneii

zeevonder in den jaare 1386 verleende, gezien werden.

3, Aelbrecht, &c. doen condt alien luden , dat wy gegeven
heb-

Regt
van d£
Hage-
naars,

omvifch
op den
affl;.g op
't nrand
temogea
mynea
en nae*

ftcn.

Gefchil

tuffchen

deviT-
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van
Scheve-

linge en
die van
Krim'
pen,
Lekker-

kerkea

andere.

Strand-

vonder
door
den

Graaf
aange-<

ftelt.

(f) Volgens gctuigenis van den Heer Jac. vander Does , Befchr. van V Graven'
hage

, pag. 107. A'o. i.

id) Geicgiftr. in 't 5. Memor. van Sandelyn, fol. ifp.
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Gifte
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linge

vanouds
met den
Hage
onder
ccnBail-

liufchup

en Sche-

pcndotn.

hel)ben endc gheven mic defcn brievcn Willcm Ucen Broec onfcn

Zcevonder ce'^wefen weftwaerts van Schevcninghe toe in die oude

Zidde toe , en oeftwacrts van Schevcninse te halve wegJie tudchcn

Catwyc en Scheveninge , mit fulkcn profyt en oerbaer als daer toe

behoert ; eh ombieden onfen Rentmeefter van Noerthollanc , die

nil is of namaels wefen fal, dac iii hem dat vrihc laet ghe1)niken en

him daer in Jioude en ftercke, duercndc lyn levcn lane. In oircon-

de &c. Gegeven in den Haghe des donresdaechs na St. Mathys-

„ dach anno M. CCC. LXXXVI.

>5

55

55

55

35

55

35

35

55

35

35

35

33

33

35

33

35

33

Dog de fchulpen, die aan hct ftrand gevonden wierden, gaf de*

zelve Hertog aan eenen Dirk Hugo Gcryt Dynszoon by eene afzon-

derlyke afte, waar van de inhoiid deze was:

„ Ae LBRECHT, &:c. doen condc alien laden , dat wi gegeven

hebben en gevcn mit delen brieve Dux Ilugen Gheryt Dynszocn

van elcken hoede fcilpen , die men haelen lal bi der zee op myn
Heeren zeevond, en men fchepen fal op tie ven eencn penninc, en

ombiedeh en willen dat alien de geene die fcilpen van der zee \oc^

ren dat li hem dat ghelt wtreycken en betaclen of ghetn fcilpen en

voeren, en waer yement die des niet en dede , dat fouden wi aen

him houden als aen den geenen die ons van onfe Heerlicheyt ver-

minderen woude. Dit ial ghedueren tot linen live , In oirconde

&c. Gegeven in den Haghe des manendachs na St. Martynsdach

Tranllatio anno M. CCC. LXXXVll.
Schoon dit dorp wel meeft uit vilTchers beftaat , zoo werden ""er

nogtahs zeer veele herbergiers gevonden ; voorheen waren 'er twee

tappers , maar de Staten van Holland , aanmerkende het zwaar ver-

lies , 't geen de Schevelingers dagelyks door de zee quamen te lyden,

vermeerderden het getal by refolutie van den 27 April 1 5-5:7 tot zes

toe , daar de inwoonders hun liier met de kan vry van impoft zou-

den mogen halen (^}. Indien men nu de liuizen eens zoude optel-

lert , daar de tap-neeringe in gedaan werd , men zoude ongetwyffelt

l^evinden , dat byna het vierde gedeelte van ""t dorp , immers de aan-

zienelykite huyzen door dit zoort van menfchen bewoont werd. De
reden daar van geeft Bor (/) , als hy zegt ; „ Dit dorp van Scheve-

5, ni/ige is eeii playfier mor de inwoonders van den Hage en 00k voor

„ de vreemden , die in den Hage komen ; waar van er vecle zoo te

voet als te paerd en 00k met de ^ulgen zig derwaarts begeven, om
zig te verlultigen en te vermakcn met het bezien van de zee , en

5, het eeten van een zoode vifch, verfcli uit de zee aankomende, daar

„ de herbergiers aldaar ivoonende niet qualyk by en varen.

Van alle oude tyden heeft Schcvelinge met den Hage onder een

Bailliufchap en Schependom geftaan en gemeen gewedt , zulks dac

ook.een uit het zelve dorp in de ScJiepens-bank van den Hage zitting

heeft; wanneer dezelve daarin gekomen is en of \\j aldaar van den
beginne af aan plaats heeft gehad, zullen wy onderzoeken, uanneer
wy van de Rcgecring-ftaat van den Hage Jiandelen. {g ) De inwoon-

ders

(e) Zic mcde de refolutie van den 19. Mey iff/, en 17 Junii ifjo.

If) Neckrl: Hlftor. IX hock^ op'tjaar ifj6.

Ig) Dat hct al in den jaare 1 5(^4. plaatze heeft gehad, blykt uit de Certificatie.

iiitgcgevCiiagter^e ^f/?/;r. %'au 's(j)aven Ilage door G. de Crctfer t> 6i\

35

33
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ders van Schevelinge zyn en werden 00k uit dien lioofde als burgers

en buuren ( /'' ) van den Hage aangemerkt en zyn , als zodanige , dc
Haagfche vierfchaar onderworpen. Schevelinge liccft 00k al van
vroege cyden ( i ) ecn Schout op zig zelven geliad , die door den
Bailliu en niec door den Schout van den Hage ( want deze anipten

w aren eertyds van den anderen gelcheiden en veeltyds door twee
byzondere perzoonen bedient ) wierd aangefleld , en daaroni des

Bailliuws ruliltituic genoeint. liy Jieefc aldaar toezigt op de ordonnan-
tien 5 vegtens-keuren , boeten en breuken , vallcnde zoo wel op hct
ftrand als in het dorp , zonder dat ooit eenig ander fubftituit in de-

zelve bekeurin^e is geweell: dan de voorfz. Schout op Schevelinge,
geltelt by den Bailliu van den Hage , uitw 3'zens de volgende Certill-

catie.

,5 Wy Burgemeefteren ende Schepenen in den Hage , &c. dat voor

55 ons gekomen ende gecompareert fyn, Ysl^rant Broerfz oud ontrent

55 L XII II jaren , Jan Janfz Druyt cud ontrent lxhii. jartn , Lie-

„ vert Willeinfz oud ontrent l. jaren , Willeboort Jacobfz oud on-

„ trent lv. jaren. Cent Janfz oud ontrent Lviii jaren , [an A-
3, driacniz, alias Jan Mattyfz oud ontrent liii jaeren, Dirk"Corne-

5, liiz Langeveld oud ontrent lxxvi jaren , Claes TJiomafz oud 011-

„ tr.nt XL VI II jaren, Cornelis Heynricxlz Boon oud ontrent lxvi
y, jaren, Adriaen Janfz Coninck flierman oud ontrent xxxix jaren,

„ Adriaen Janfz Waert op Scl.e.eninge oud xx x jaren , Adriaen Ge-
5, rytz Cock, oud ontrent l. jaren ende Jacob Claefz Doefz oud on-

3, trent l. iaren, ^ille rechtelyk gedaigt fynde omme der wacrJieit ge-

5, tuigeniil" te geven , ten \erfoeke van Giiillame Grant , Bailliiiw

5, foan den Hage^ ende certificeeren ^J getuigen by dtn geftaefden

5, eede d^e fy elcx daer toe deden ; ecrft gevraegt fynde , of fyluy-

5, den ooyt gevvecen ofte gefien hel^ben , twee otRciers ofte fubfti-

5; tuyten tot Scheveninge, die aldaer gedient Jiebben, d'een van we-

5, gen den Bailliuw, ende d'ander van den Schout van den Hage ,

5, feggen '^y getuygen by den geftaefden eede die fy daer toe de-

„ den* voor rede van heurluyder wetenfchap, te weten, Dirk Corne-

5, lisz Langevelt, Cornelis Heynricxfz Boon , Jan Janfz Druyt , Sy-

5, brani Broeriz ende Adriaen Gerytfz Cock , depolanten , dat ly

„ luydtn wel gekent heljben, wylen Claes Pieterfz, gelyk {j luyden
depofanten voorfz. ende alle andere depofanten 00k wel gekent
Jiebben Jan "Wiggerfe , Janne Jan Ysbrand IMichielfz , Coman
Heyn, Cornelis Schoemaker, Huyg Jan'z Varkellager , Spierinx-

,j hoek, daerna weder Coman Heyn, die alle overleden fyn, ende nog
Tooft van Moerbeek, Floor Conck en Louris Michielfz iegenwoor-

H dig

3J

?5

53

33

{h ) Dus tioemen Scliepencn van den Hage een Schevelinger onzm in-womndeu

Btiurman van Schevelinge^ en de Schcvelingers in 't algeratcn onze Buurluydcn van
V Schevelinge^ by zckere Ccrtificatie van den jare i <i40 ,

gediugt agter de gemeldc
Befchryving van Crctfer

,
/)a^, 17 en 18; alwaarook blykt, dat de Magiftraat vari

den Hage in den jaarc 1^35 haddocn fchiyven ter gunfte van een Schevelinger ,

wiens penningen tot Katwyk , ter zaake van de vordcringe van den HotVilch al-

daar gearrefteert waren.

(0 In 1471. was *er te Schevelinge al ecu Schout. Goiidh.^. 49f,
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dig Sellout , die nog in 't leven fyn , alle welke perfonen fy luy-

dcn depofhnccn allegader, behalven de voorfz. Lanaevek, feyd.n ,

dat alcoos by den Bail]iuA\- in den tyt geordonncerc en geftelc iyn

5, gewcclt als Schouten ofte Jiaerluydcr Subititutcn op Scheveninge

ende niec by eenige Schouten van den Hage, ende dat waeragtig

is, dat de fubltituit van den Bailliuw op Sc'.e enin::e altyt ge-

naemt is gev/eeft Schout van Sclie\enini.e, dewel.e op Scbeve-

ninge altoos toellgt hceft gehadt van vcchteles keuren, boe en ,

breu .en ende ordonnantien , vallende fo wel op te ftrange als in

den Dorpe , fonder dat ooic ander Sui)ftit:uit in dcfclve Le'veuringe

es geweeft dan de v^oorFz. Schout op Scheveninge, gcftelt by den
Bailliuw van den Ilage; veivlaerdc medc de Aoorfz.CornelisITeyn-

ricxfz Boon alleen dikwils daer toe gerequireert geweeft te fyn ,

omme over Damgen te gaen van boeten ende breu'.en , gevallen

by tyden van Huyg Janfz , Joofc van Moerbeek. ende Coman
Ileyn, als Sciiouten op Scheveninge, ende Mant men &c. Acluni

den XXVII. dag Decembris anno vyftien hondert een en feflig.

Na collatie gedaen iegcns d'origin.dc bevonden accor-

dercnde, by my, geteykent.

A. BENNINCK.
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De dorpen van Schevelinge en Eykenduinen plagten ouwlings

een derde te moeten ophrengen in alle laften , beden en impolicitn ,

dewelke over den Hage en Haag-ambagt wierden omgeilagen , maar

wanneer den dorpe van Schevelinge daarna veele en zvvaare onhei-

len waren o.ergekomen, zulks dat de buui'cn niet magcig waren om
hun aandeel te konnm opbrengen, ^vierd door hct Hof in den jaai-e

1483 verlban, dat die van den Hage en Schevelinge voor het toe-

komende met den anderen zouden ponden penning pennings gelyk,

om dienvolgende in alle ongelden met elkanderen egalyk te dragen

na mate dat ieder gegoed is; en voorts dat l)y den Hove wegens deQ
Graavezouden werdengecommitteert twee Commiflaiiifen , waar by
die van den Hage en die van Schevelinge elk ook twee uit de zynen
zoude voegen, om alzoo gezamentlyk die pondinge en zettinge te

makcn. In den jaare isS7 bedroeg de import van eene rtuiver op
elk vat bier binnen Schevelinge gelleten de fomma van een hondert

veertig ponden of daarontrent, volgens opgeven van den pagter van

den zel\en import, ter requiiitie van de Staten van Holland {k)

Behalven de menigvuldige zwaare rampen , die de Schevelin-'

gers van tyd tot tyd door de zee hebl^en moeten ondergaan j gelyk

reets hier vooren by ons is verJiaalt, zoo zyn zy ook meermaals met
nog andere onheilen bezogt , immers gedreigt geworden , en wel in-

zonderhcid in den jaare 1471 , wanneer eenige Zeerovers, (na datzc

den Briel en andere plaatzen vyandelyk , dog met agterlaatinge van
eenige hunner makkers, hadden bejegent , } alhier voor Schevelinge

quamen , met mcninge om het zelve dorp te plonderen en beroven.

De Schout van 't dorp deze quade garten by tyds gewaar werdende,
riep de viflchers te hoop ; die in der yl vcrzamelt , zig in Jiunnc

pin-

i,k) Zie Refolutic van den 1 1 April iffj.
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pinken begaven , met eenen onverzaagden mocd de roovers aan

boord klampten , en , na weinig tegeniiand , gevangen namcn. De
Sellout Jiier van door cen bode kennis aan den Raad gegeven heb-

bende , quam Heer Fl.y/rpsvan IFafJejiciar , ridder , terzclver tyd
Bail'liuw van den Hage , met eenige zyner ralckers te Schevelinge en
bragt de gevangenen gebocit in den Hage , daar zy , onderzogt en
bevonden zynde Zeerovers te wezen, allc \\'ierden onthooft en ge-

zet op raden tuflchen Schevelinge en Eykenduinen op de Jioogile

duinen die daiirlagen, op dat men hen over al van de zee-llranden

zoude konnen zien. De andere , doqr de Magiflraat van den Briel

binncn hare flad vaftgehoudcn , wierden op bevel van den Raad door
TViJlem den Baftaart iw/ Zivieteii , Procureur-Generaal , van daarge-
Jiaalt, en te gelyk met de voorige geregt en ook ter zelver plaatze'op

raden gellelt ten getale van vyftig, allemeefl, zegt Goudhoeven ( /)

,

uit wien wy dit getrokkcn hel^ben, uit Ooll-land geboren.

Op den If November des jaars 1566 wierd by Schevelinge door
eenen vilTcher, genaamt Jongeneel , een vreemde vifch en twee da-

gen daama diergelyk een by Katwyk gevangen , van een wonder-
l^aare en aanmerkelyke gedaante. De Heer Hooft (w/ ) , die dit ge«

val waardig geagt lieeft in zyne Nederlandlche Gefehiedenillen in te

lyven , befciiryft den vifch met deze woorden. „ Hy Jiad , zegt

55 hy 5 een krommen , zwarten en harden bek , haaringfcherwyze ,

,5 enzes lange fnebben, bezet met ronde napkens, van 't maxel der

3, geene , die van de Geuzen , zoo men ze noemde , aan den hoed
gedragen werden. D'onweetenheid des volx,geneegen , zonder-
ling in verdachte tyden , al, wat ongewoon is, voor wonder te

5, houden , wilde enkel dat hy eenige verlDorge toekoomfl: van zaaken

5, beteekende. Maar Adriaan Koeneszoon , een oud zeeman van 'c

„ voorzeide Scheeveringe , in zeker uitgegeven boek van de wonder-
„ baai-e viifchen, noemd' hem een' Poellompe , en getuigde , in 't

„ jaar duizend vyf hondert zesenveertig eenen van de zelve gedaan-
„ te, voor twee ftuivers, gekocht te hebben, daar men hem zeeven

„ gulden voor betaalden , om 't gewin , dat van 't bekyk verwagt
„ M erd. Waarmede hy de bediedenis der fnebben wraakte.

In den jaare 1617 den xo Januari wierd te Schevelinge in een
onweer aan ftrand geworpen een andere groote vifch, ruim s^ voe-
ten lang , wiens hooftpan of bekkeneel in de kerk is opgehangen,
zynde , volgens het verhaal van Pars ( ;/

_) 5 '^cn zelven tyde door
duizenden van menlchen befchouwt. De Heer IVynand SchitiJ te

dien tyde bedienaar des Goddelyken Woords aldaar , Itclde dit op-
fclirift daarby.

33
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(/) Pag. ^9^.

(») Katwykfche Oudh. p. 106.

H X

(m) Pag. iiijen 120.

Qui squis
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4o BESCHRYVING
VIATOR,

fSdft Quisa.uis HANc Deo s a cram .e d e m i n-
bydef. GREDERIS, NE ADMIRABUNDUS NES-
7elfs

bckke- ClENS QUID Q_UISVE SIM, FORAS REGRE"
diare, ex me, si placet, me noscito:
Cetus ingens fui, longum, grave,
latum os, qju od vides, cranium est
meum, ventorum et fluctuum vi
prope scheveni ngam xxjanuaril anno
cid. idcxvii. adactus sum: myriades
hominum, non sine st u pore, me con-'
SPEXERUNT. DEUM TUUM TIME.
MAGNA SOLO, MAJORA SALO, Q^UI

CORPORA NUTRIT.

vinge'^^' Dit is hct voomaaiiifte 't geeli wy tot nog toe aangaande Scheve-
der ade- linge hebben ontdekt, en mits clien waardig geagt den weetgierigcn

J^"^^
Lexer mede te delen. Eer wy nu weder tot den Hage keeren , zoo

onder ^^n ons alvoorens nog kortelyk te befchouwen de weinige adelyAC
Haag- Jiuizen, die in Haag-ambagt zyn gelegen; want of wel een grooter
ambagt. getal rondom en ontrent den Hage gevonden werd, zoo zyn dezel\e

nogtans geplaatrt of in Rynland , of fchoon wel in Delft.md , egter

buiten Haag-ambagt, en zulks buiten ons beftek , 't geen zig alleen

bepaalt binnen den omtrek van dien, gelyk wy reets nier vooien op
Loosduinen iiebben aangemerkt.

•tHuis Het eerfte oud adelyk gebouw , 't geen ons dan te vooren komt,

Bi'nk- is het huis ten BH^^KHOKSTy want of fchoon dit huis eigentlyk

HORST. niet onder PIaag-anil3agt is behoorende, zoo konnen wy e2"ter met
Goudhoeven liet zelve om de nabyJieid en naauwe gemeenfchap,
welke dit huis met den Hage eertyds Jieefc geiiad, niet gevoegelyk

voorbygaen.

Waar Dit liuis is gelegen even buiten Jiet Zieken van den Hage, aan de
geiegen. ooftzyde van de vaart, \\elke zig uit dtn Hage na Leiden en Delft

llrekt, en in den jaare ij^o gegraven is, op den uyterlten boden- an

Rynland, tulfchen twee landftreeken , waar van de eene de Hoger-
hor/i en de andere dQ Lagerhot'Ji werd genaamt; en zulks zoude, na't

^Vm 2,eggen van Cretzer (o), Binkbor/i zoo veel gezcgc zyn , als Buiten-

van den hoj/i. Of nu dit Hot daar van, of wel van zyncn eerften ftigrer den
Eink- naam ondeent heeft, is door de gryze jaarcn in onzeKerheid geraa^t.

^!!^,' 't Is nocrtans beivcnt, dat al in de elfde eeuw \ermaart is teweeftHeer

iiekent. Evert Van den Binkhor/i ^ Ridder, die in den jaaie 1076 in 't beleg

van 't Hot YlTelmonde wierd verflagen
( p ). Het geilagt van den

Binkhorft is in de gefchied-boeken onzer Nederlandfche zaaken zeer

be-

(0) Befchryv. van 's Gravenhage , />. 1
1 4.

(/) Zie Goudhoeven
,
pag. 2.C6, onder Dirk den V. van dien naam.

I
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beroemt en aan verrdieicle aanzicndykc fainilien vennaagtfcb.apt ge-

weeft, waar van 'er Goudhoeven eenige in zyne befchryvinge ^an
die kafleel optelc, dog is al over lang verilorven. Dit huis gcKomen
zjnde aan Heer Simon van Beiitbem, droeg die liet zelve mec de Ian-

den daar ondcr behoorende in den jaare 1308 op aan PPllkm van He-
negon-iuen, ah Graave van Holland, en ontting hec van hem \\ederte
leen, uicwyzens de brief daar van zynde , den welken \vy cm des-

zelfs oudheid 5 en dac hy onzes wetens tot nog toe niet is gedrukt,
"waardig geagt hebben alhier by te voegen.

5, Allen den geenen die defen brief fiillcn fien of Jioeren lefen , Ik

Symon van Bentheni Riddere , Salut en kennifTe der waerlieit; Ik

maeke u condt dat ik opgedragen hebbe eencn hoogenEdelen man
mynen lieven en gerecJiter Heere , Ileercn IKi'llem 'Grave van He-
negouiven, van Hollant, Zeelant en Heere van Vrieilant , myn ey-
gelic goet, dat hier nae gefchrevcn ftaet , als myn huys ten Binc-
horfl metten lande datter ontrent leyt des dertich mergen es of
vive en dertich , ende welk lant leyt binnen den palen die hier nae
flaen, dats tulTchen den vroenen-floet op d'een en an d'oudclant op
d'andere zyde en den Veen op d'eene fyde en de vroene made op
d'andere fyde, welk huys en lant voerfz. my myn lieveHeer voor-
feyt verliet heeft,enik van hem ontfangen hebbe te houden in iiilc-

ke leene als hier nae volcht , dats dat dat voorfz. huys en lant niet

weder an hem verfterven en fal noch en mach, noch an fynen na-
comelingen binnen after-fufterkint , In oirconde Jiier of hebbe ik

mynen lieven Heere den Grave voirnoemt defe leLteren gegeven
befegelt met mynen fegele uythangende , gedaen tot Alebrechts-

berghe des donresdages na finte Servaes dach in 't jaer ons Heeren
duyfent drie hondert en aciite.

5, Gecollationeert iegens den origineelen brief beruftende in den
,5 Treforie van Hollant en accordeert by my ( was getekent)

C. BARTHOUTS.
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Zedert dien tyd is dit huis altyd een leen van Plolland gel^Ieven

,

en heeft ook zelfs verfciieide agter-leenen , waar onder is de herber-

gc , gcnaamt Witzenhitrg , gelegen aan den kruis-weg by Ryswyk
;

dog is by verfterf , koop , als anderzints , uit de eene fcimilie in de
andere geraakt. Wie na Heer Shnon van Benthem bezicter is gew eefl:,

kan nietregt gezegt werden, fchoon hct wel waarfchynelyk is , dat

in din jaare isfo , wanni:er het door Willem van Beycren wierd
belegert

( ^ ) , Heer Jacob van den B'lnkhorji daar van bezitter zy
geweeft. Maar in den jaare 1389 v ierd _7o/w// van Lyenburcb door
Heer Jan van Arkel daarmede verlyd. Van hem quam het op Aart
van Leyenburch ) die het zelve in den jaare 1409 verkogt aan Dirk
Ploegi die Jiet wederom in den jaare 1435- overdroeg aan Dirk van
Zwieten. Aan dezen Dirk van Zwieten gaf Hertog Philips in den
jaare 1439 den Denneweg, ftrekkende van denllagc-houte zuitwaarts

op tot aan den Binkhorft , met magt om den zelven weg met een
draaiboom te mogcn lluiten, zoo als uit de volgende ade te zien is :

H 3 Phi-

{q) AVant ondcr de Hoekxfchen, die het met Vrouw Alargrict tegcns haaren

zoon hielden , waren Heer Jacob en Heer Herbacrt van den Binkhorfl-, die over-

zulks door Hertog {i-^illem den V. zeer hart wierdcn vcrvolgc. Hcetnskerk , Bat,

Arc.pag. 104.
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„ Philips, &c. ctoen condt alien luden, clat wy om gocde regi-

mcnten wille, die \vy dragen cot onfen getmuen Dire van Zive-

ten 5 den ielven Dirk gcgeven Jiebben, en ge\en mit de'en brieve

den Dennewegh , ftrecl'.ende van den Haghe-houte zwtw aire op

toe an die Binckliorft, die ce hebben , te bedryven , te bewaeren

en te gcbruyken tot zynre nuiifcip , oirbare cnde profyte , en tc

belluiten mit ccnen draeyboome of meer, tot aire tyt, als liem dac

nutte en oirbairlic dunken ial , behoudelic ons altois onfe bruyc-

weer van den fel\en wege tot aire tyt als onfes oirbairlic en be-

hoeffy. Dit fal geduyren tot onfen wederleggen. In oirconde,

&c. Damm XV. dage in Maerte M. CCCC. XXXIX. Secundum

ciirfiim CurU. . ,,:;\.

By dode van den voorn. Dirk van Zwieten verviel Hetbovenge-

melde huis. in den jaare 145-8 o

Jiet in 't zelve jaar aan zyncn
3 zyncn zoon ^4eri van Zwieten , die

jrocderszoon yan van Zwieten over-

gaf. Van hem ging Jiet in 1464 over aan Mr. Dirk. Foes , die in 't

iaar i4<57 Griftier van den Hove wierd. Na zj'ncn dood quam Jiet in

1483 op zynen zoon Lodewyk Poes, genaamt van den Binkhorji^ die

ten wyve hadde Jonkvrouw Catharina van Hodenpjl Jansdogter ,

fchiltknape. Van Jiem verfderfhet in i^id op zynen oudllen zoon

Dirk Foes van den B'mkhorjt , van wien het , mits hy zonder kinde-

ren overleed , verviel op zynen derdei) breeder Joojl van den Bink-

Iwji, namaalsRidder, Heere van Bleiswyk, en in't jaar i5i5'Reken-

meefter in den Hage, die vervolgens den 8 Julii 15-46 daar mede ver-

1yd wierd. Na zynen dood wierd in 15- 5-1 *den i » Mey bezitfler zyn

dogter Jonkvr. Johanna van den Binkl?orJi en in 1563 Vrouw Jofma

van den Binkhorft^ welke deze heeiiykJieid nog het zelve jaar door

haaren dood ontruimde ten belioeve van haaren ncef Ileer Lodewyk

van den Binkhorjt-, zoon van Pieter van den Binckhorft ,1567 Mee-

fterknaap van de Houtveftery, in ip6 kaftelein op 't huis te Honds-

jiolredyk, en daarna Rekenmeefter in den Hage , daar hj 15-81 ^in-

derloos ftierf. In 15-63 wierd daar mede verlyd Heer Willem

Snocckaert , van Schouwenburch , Ridder , geboortig van Brug-

ge in Vlaanderen , van if43 cot in ifS9 Raad , eerft extraordiin

naris en daarna ordinaris in den Ho^e van Holland. Hy was

getrouwt met Vrouw Johanna van den Binkhorji, welke hem by
uiterlle wille , dewyl zy geen kinderen naliet , dit liuis hadde ge-

maakt. By zyn overlyden verviel het in 15-65 op zynen broederMr.

Martin Snoeckaert , die het zelve huis den 10 September des jaars

J 569 opdroeg aan Jacob Snoeckaert j in 1556 AuJiteur en namaals

i56x Rekenmeefter van Holland , die in het troebeljaar J5-7i na U-

trecht week, daiU* hy ftierf, laatende zynen zoon jonkhecr ^^-/i'o^

Snoec-

(r ) Hy wierd in Oftober 1 5 fp door den Grooten Raad verklaart te zyn inha-

bil, en gecondemneert om, in beflote Kamcr, den Rade, de erfgenamcn van den

overleden eerften prefidercndcn Raad van Aflendclft, en zynen opvolger den Prefi-

dcnt Suys om vergiffenis te bidden j waar uit af tc ncmen is , dat hy de zelve ge-

injuriccrt had. Ecrfte expeditie-boekjc van den Griffier Ernft, fol. 6. verfo.

In I fP4 was een Joofi Snoeckaert , eertyds Dienaar tot R ynsarerwoude , Prcdikant

tot Calflagen , in welken dienft hy by de Staten van Holland volgens Refolutie

van den t, November 1 594 op het verzock van de Dienaaren des Ovcr-Rynland-

fche Claifis wierd gecominucert. Hy was ongctwyffclt een breeders Zoon ofim-

mers uit het geflagt van dezen Heer Willem Snoeckaart.



VAN 'sG R A V E N-II A G E. II. Hooftst. 63

Snoeckaert (s) in 't bezic van 't huh, die daar mede den 17 Odober
1 5 75* wierd verlyd. Van Jiem verfucrf Jiet weder op zyncn zoon
mede Jonkheer Jacob Snoeckaert j volgens den verly-brief van den 5
Maarc 1618. Deze tot den jaare 1656 bezitter zjnde geweeft , liet

Jiec by zyn afftcrven aan zynen zoon,insgelyks Jonkheer Jacob S/ioec-

kaei't cerwumt, die hec op den 29 Julii 1678 opdroeg aan jonkcr
Willcm Nobclaer-, getrouvvc met Vrouw IVilhehn'ma Snoeckaert-, wel-
ke na dode van Jiaaren man , uic kragte van zynen uiterlten wil , op
den 2,3 Janu.irii h.85- daar mede verlyd wierd en alzoo in 't bezit
gcraakte; dog bchield het zelve niec lang , dewyl zy 't vyf jaaren

daarna verko-;c en den xx Auguiti 1690 tranfporteerde aan Henry da
Vernet-t Ridder, Heere van La Valle, Diredeur van de Ridderlyke
Academie in den Hage, en Anna de la Cbevallerk zyne Jmisvrouw.
Den X5' Juni 1719 wierd daarmede verlyd Henry du Fernet de la Val-
le met cic een; helfc volgens brieve van relief by dode van Anna de
la Chevalliere zyne moeder en met de wederhelfce by 't aflterven

van den voorn- ii.ftry du A'ernet de la \ alle zynen vader. Einde-
lyk is Jiet by Koop ge^omen in handen van Johan Hiiyman , koopman
te Rotterdam, die den 7 Mey 1727 daar van verly nam. Deze laat

het huis, 't geen mer^elyk was vervallen , weder Jieritellen , oplui-

len en met nieuwe plancagieri als anderzincs vercieren

Die floe Icid rondom in zyne gragten en was oudtyds met toorens
en fchietgaLen voorzien, en heeft meenige ftormen moecen uitltaan,

voornaniely.s: in de verwiirde tyden van Hoeks en Kabeljauvvs. Wil-
lem 'Can Beyeren, gemeenlykde dolle ijygen amt,was de eerfte die in

den jare 1350, ni clat Jiy de huizen te Rofenhurg en Polanen te ver-

geefs hadde getragt te vermeefterenj zyne Blyde enEvenhoge, twee
inftruirencen te dien tyde in den oorlog gel:)ruiicelyk , van 't Hof in ^ ,

den Hage daar voor bragt f ^ ) en na eenige dagen rameyens en beu- va'ien"

kens het zelve tot overgave dwong. En geen minder aanftoot leed het hetzei-

in den jaare 13 5-9 door die van Delft, wanneer deze, hart Kabeljauws ''^huis

gezin: zynde , op hope van het beleg voor 't huis te Hcemskerk, ^J^t,
waar op eenige hunner medeflanders gevlugt waren, te doen opl^re-

ken, het huis van Polanen en het huis ten Binkhorjl belegerden, ( v)
en 3 na dat zy die beide ftormenderhand hadden gewonnen, verniel-

dcn

(f ) Deze Jacob Smeckaart was getrouwt met Jonkvrouw jima van Brederode,

dogter van Mr. Arthus van Brederode , aan wien volgens fchryven van Math,
van der Hoeve in zyn Charten Chronyck^ /• i-f dit huis zoude zyn aangckomen,
waar in hy fchynt te raiflen , door dien ter leen-kamer van Holland daar van geen
verly gcvonden werd , maar wel van haaren ecnigcn zoon by den voorn. Jonker
Jacob Snoeckaert, in 16 17 geftorven , verwckt , zynde zy na hem weduwc ge-

bleven.

(t) By Goudhocven in zyne byvoegzelen />«^. 82 van den beften druk , is nog
te vinden een Extra6t uic de Rekening van Phdips Perfoenrezoen , Rcntmeeller
van Noort-hoUand , ingaande ledert Sonnedaeges voor St. Valentynsdagh in 't

jaer 1550 tot des Sonncndages voor Valenti. ijji- Item Philips uytgegeven van
myn Heeren 'Tcnten voor Rojenburch , Bincborft en voor Polanen te bewacren en te

maecken. Nog Extraft uit de voorfz. Rekeninge, Item tiytge^even by Jannes ivten

Lardier van eenen evenhooge ^ die men timmerde in den Hage op het Hof om Polaencti

mede te beflormcn. Zie verders hier na onder 't artikcl van 't Binnenhof.

{v) Zic hier van breder Heemskerk, Bat. Arcad.f. 210.
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den, wcrpcnde Jiet vuiir daar in, en volgens hct verhaal van denZa-

mcnfteller van de Hollandfche Chronyk.(w) die beide tot dtn gronde

toe afbrandcn , waarna zy met groore kragc voorttrokken na den Ha-

Hec laacft gemelde huis v ierd kort daar aan v/ederopgebouwt.gc

Het eerfte en voornaamllc oud adelyk geftigt, \ geen onder liaag-

anibagt gcvondcn werd, is bet bii/s te WESTER BEEK, een vie-

rendeel uurs buiten denHage, tcnzuiden vandenLoosduinfchen weg,

ontrent den jaare '430 gebouwc door Wilkm den Baitavird van Hol-

land, eerftcn iieer '•oan Sdiage/i^'m i436.!s.aiteleinvanMedenblik, 1439-

Bailliuw van den Hage en naderhand K.aad in den Hove van Holland.

Dit huis iieefc zynen naam bekomeo van een zeker water of Iseeke

,

welke eertyds uit de duinen komende ten weiten van dit gebouw lieenen

ftroomde en zig ontlalle in den \lict of Corbuloos gragt; en zulks is

JVeJierbeek niet anders gezegt als het b.uis gelegen aan de Wejierheekt

in tegenftelling van een andere of twede beek aan de ooflzyde van

den Hage, die de Oq/i-beek genaamt v erd, enteneindevan'tHaagfche

Bofch uitkomt. Het gebouw leid rondom in zyne graglen, en was

voorheen voorzien van vier toorenen mctfchietgaten tot beicherniing

en tegenweer, en wel inzonderheid aan de zyde daar het van den

weo- konde genadert w erden ; zulks dat men daaruit kan afnemen , dac

het in oude tyden al een tamelyk fterk kaftcel moet zyn geweefl:,

fchoon men niet en vind, dat het zelve in de tyden van die bekende

tweefpalt van Hoeks en Kabeljaauws ooit eenigen aanfloot heeft ge-

leden. Ook had het z,yn opper-en ncdcrhof , boomgaarden en eigc

vvaarande, met menigte konynen bepeupelt, in diervoege dat dezeK-e

zomtyds tot overlall; van de buuren verurekten , waarom Jiet Hof in

den jaare 1453 aan eenen Jacob Wennbrechtfz vvyheid gaf, om de

kon3mcn op zyn land komende te mogen vangen en dood flaan , uit-

wyzens de volgende afte.

„ Op ten xvii"'. dach 06l:obri A'\ liii. foo was by den Hove

, geconfenteert als dat Jacob WermlDrechtszoen alle de quenynen

5 die hy uter HeerJychcyt van JFeJierbeke commende op fyn lant en

, in fyn pachtgoede fal mogen vangen, Jlaen. endc fyncn wille daer

„ mede te doen, wau' hy op fyn voirfz. larlt bevingen en gecrygen

„ fal mogen fonder misdocn , overmits dat die felve him dagelicx

„ groote fciiade doen, ende der mcerder fekerheit of yemant dairom

5, Jacob voirfz. ovcrlaft doen woude, 't Hof neemt den fclven Jacob

,5 Wermbrechtfz in myn. gen. Hceren protextie en befchermenilFe

5, aen lyvc en aen goede. Aldus gedaen in den Hage , aflum utfupra

,5 & prefentibiis Domproeji
r>

Uteiibove en Potter.'

Uit dezc afte ftaat aan te mcrken , dat het iiuis te Wellerbeek al-

daar l^etitelt werd met den naam van Heer/ykbe/d , gelyk het zelve

ook in andere oude brieven genoemt werd het (lot en kajieel Wejler-

beek-i wclke bewoordingen te kennen geven de aanzienelykheid en

fterkte van dit huis in dien tyd. Ook werd 'er gemeenlyk bygevoegt
Vittelleyooorde^ dus vind meh dit woord al in den eerften opdragt-

brief van den 7 Januari 1430, waar by een Dirk Janszoon aan den
voorn

(w) Of Goudhocvcn, /><?^. jpS.

*
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voorn. Heer Willem den Baftaard , Hcere van Schagen opdraagt een

nuooniuge met vkr mergen lands ^ Iiittcl min oj meer, gekgen op J'tttel-

Jermorde , Jirekhndc van den hreden 'weg tot Jan Bntbus woning toe.

Zoo ook in eenen kufting-brief van den jaare i^dS , waar by Ilcer

Nicolaas van Wefterbeek verljind ten behoeve van de H. Geeft armen
in den Hage zync huizinge of Kajieel gmaamt Wefterbeek en Fittelkr-

iworden, mitten ivarande, boomgaerden , groot ontrent negen margen\
en in eenen andercn van den ja;ire 15-69 zyn hais gezegt Vittcller-

'voorde(x). By liet teftament door A^ico/aas van Wejierbeek en Margare-
ta van Roon^ egte luiden , verleden en gepall'eerc op den 27 Alaarc

des jaars i6ii. werd het meergeni. huis gcnaamc het huii te Wejier-

beek die hojjiede van VitteUervoorde annex den anderen (" )' ). Of nu
deze benaminge liehoort aan het \\ms , ""c geen voor de ftigtinge van
'c Jiuis te Wefterbeek door den' mcergcm. Willem den Bajiaart , daar

heeft geftaan , en als nog gevondcn werd , dog in een boercn-huis

verandert, en nu wel 170 voccen lang is, dan aan den grond of land-

ftreek , waar op dit Jiiiis gelegen is , mag men wel zeggen duifter te

7yn. Wane Jiet zelve te willcn brengen tot de tyden van den Kei-

zer Aiilus Vitellius , en te zeggen , dat deze Vorft , wanneer hy als

overfte BevelJiebber de Romeinfche benden liicr te Lande gel^ood 5

dit huis tot zyn jagthuis zoude hebben gcbruikt, en dat het uit dien

jioofde den naam van VitelU fort of Vittellervoort zoude bekomeri
hebben, is buiten alle fondament van waarheid, en eer een verdigt-

7.el van ledigeMonnikenj die uit den klank des woords hunne tydge-

nootch en nakomelingen zulke oude wyfs f^ibelen voor egte bevvyzeri

op de mbuwe gefpelt hebben. En derhalven is 't , onzes dunkens ,

•waarfchyneJyk, dat Vittellervoord is niec de naam van de Hofllede
,

maar van de landftreek, waar in dit huis ftaat, en derhalven zoo veel

gezegt als Wefterbeek in of op VitteUervoorde j zoo als ook de oud-
fte brief medebrengt.

. ,

De voorn. Heer Willem deze hofflede eehigen tyd bezeten heb-
bendc , verkogt dezelvc met opperhof en ncderhof , bonmgnarden

j

boomen , waarande , landen en anders , alles met zyn toebehooren aan

Heer Johan van Lanoy , van Raves en van Bofut , ftedehouder Ge-
neraal van Holland, Zeeland en \Mefland, en drocg hem al het zel-

ve op by brieve van den 23 Maart i^^y.

Koe en wanneer die huis van den vooriz. Heer Lanoy in andere

handen gekomen is, is ons tot nog toe niet gebleken ; maar m erd in

eenen laateren brief vermelding gevonden, dat in den jaare 1490 van

dit huis bezitter was Heer Willem Riiycbrok, Ridder, en dat hy van
Stadliouder en Raden van Holland hadde verworven mandement op

I den

Een
Hctrlyk-

noemt,
ook het

Kajlcd

Wiffter-

bcikt

Werd
vecltydS

daar by
gevocgt

Viticlur-

zoordi.

'tWelk
beuzcN

van yi-

lellitis

afgeleid

werd.

Eige-

naars

van't

4elve

huJs.

(x) De belendingc van dit huis werd by den zclvcn brief in dezcr voege be-

fchreven: „ /^zV/c/^w^r/ mette bouwerie , warande ,
groot ontrent feven margen

„ lants by den hoop fonder maat
,
gelegen weft van den Hage, belent wcilWeJier-

„ beek.) noorden denhcerwech, 00ft de woninge van Ewge/^w/'Wf/^ , en zuydcn dc

„ ivonifige en lantlen van de Frposdye alhier, die §,eb{uykt word by Willem Daniels-

„ zoen.

(y) In zekere uitfprakc mffchen die van de Weftcrbeckfe familie gedaan door

drie Heeren Raden in den Hogcn Rade in dato 15 Julii 1670 werd het zclve ook

genoemt bet bins te WeJIsrheek , Hofjlede van Fittekrvoordcn.
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(Icn eerften ExploiAier, om overal by openbaare edifte te publicercn,

chit nicmancl Jiem zoude vervorcleren ce l^reken cle walkn van cle \va-

ranclc van dpn voorlz. zyncn hiiize van Welterbeeke , om een over-

gang of pad daar door ce makcn of konynen ce vangcn,

Op wac wyze hec meergemclde Jiuis van dicn liccr fVillem Riiich-

rok geraakc is aan 't geflag'c, 'c geen zig Wefterbeek heefc laacen noe-

men, daar van is mcde geen klaar belciieid voor Jiandcn. Dit is ze-

ker , dac Jiec in de volgende eeuw by koop aangekomen is Adam
Ze^waart-, Leenman van Holland , die uit hoofde van zync groot-

mo'eder in hec geilagc-Regiftcr van de Heercn van der Burch gevon-

dcn en aldaar g'ezegc werd, dac hy gekogc hadde cle Heerlykheid van

Wejierheek. Deze is ook, voor zoo veel wy hebben konnen nafpeu-

ren, de eerfte geweeft, die zynen naam van Zegwaart verlaacende ,

die van Wejierbeek heefc aangenomen.

Hy ging mec de Magiftra'ac van den Hage in den jaare 15-43 den

ap Sepcember een verdrag aan voor hem , zyne erven en nakomelin-

gen, wezende beziccers vm 'c zelve huis , dac zy ten eeuwigen da-

gen geniecen zouden exemptien van excyze , fubvencicn , impofitien

en laften, in alien fchyn als een vrygeboortig Edelman , vry fuppooft

van den Hove van Holland, binncndcn Hage en Haag-ambagc genie-

tende is. Na doode van den voorn. Adam van Wefterbeek , die in

't einde des jaars 1567 voorviel , quam deze plaats toen 9 morgen
,

een Jiond en 98 roeden groot , aan zynen zoon NikoJaas van JVe/ier-

beekj Heere \an Katbendrecht ,\ol^en'i den opdragtl^rief voor Schouc,

Burgemeefteren en Schepencn van den Hage , gepaifeert den 9 Fe-

bruani 1568. Of deze en de verdere Heeren van Wefterbeek Ede-

len zyn geweeft, zouden wy niec derven onckennen, nog ook bevefti-

gen, hoewel zy by eenige onzer Schryveren i z ) Jonkers genoemt

werden, en dac hun wapen , zynde dac van Zegwaarc , gevonden

werd in de grootc kaarc der Hollandfche Edelen , en Jiec nuis Wef-
cerbeek onder de adelyke Stamhuizen geplaatft.

Die kennilTe hebben van \ K^^^'^g'^ 5 eerft genaamc Zegwaarc en

daarna Wefterbee:c , berigten , I. dac cie voorn. N'lkolaas van IFef-

terbeek ( « ) , zoon van Adam Zegwaarc gezegc van Wefterbeek,
Am-

(2) Ook vind menzc met den eernaam van Jonkheeren in vcrfcheide openbaarc

aftens verecrt : Dus werd Francois van Weflerhcck betitek in een Refolutic van den

f Junii 1602,, waar by de Heeren Statcn van Holland „ in plaatze vanO/mVr van

„ denEnde^ gecaflcert kapitein, als kapitein onJcr dezelve Compagnic ftellcn en

„ cominitteren Jonkbeer Francois van PVejlerheck , Lieutenant van dezelve Compa-
gnie.

(^) Goudhoevcn in 't art. van Wejierheek en ook pag. 2,00. als medc zyn opvol-

ger S. van Lceuw. ^«?. llluflr. in'tGeflagt-regiftcr vnnRoon^pag. 1073. zeggen,dat

Jdriaan van H^ejlerbcek zoude zyn gctrouwt geweeft met Margarcta van Roon ^z'lg

alzoo merkelyk abuferende in den voornaam , nadien uit het hier vooren bygebragt

teftament , en ook uit een Codicil door dezelve Conthoralen gemaakt den 1 5 JVlei

1^25. klaar en openbaar is , dat Nikolaas van Wefterbeek gehuwt is geweeft met
Margareta van Roon. Uit welk huwelyk , volgens getuigeniflc van dezelve Schry-

vers, voortgekomen zyn, I. Fr-ancois van Wejierbeek ^ Kapitein, bezitter van 't

huis tc Wefterbeek i II. Magteld van fJ^cflerbeek , getrouwt met Mr. Pieter van
Cowwenbiirg van lielois^ van \6oz tot 1651. Raad in den Hove van Holland. III.

dementia^ by Goudhocven Commcrinc^ van Wefterbeek ^ gctrouwt razljobanvan
Pajfenrode. IV. Elizabeth van Wefterbeek ^ gctrouwt met Mr. Francois Franken^

Ruad in den Hogcn Radc in Holland , 161 7 geftorven.
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Ambagtslieer van Hoocje Harris, getrouw t is geweelt met A/argare-

tavaiiRooii; II. dat clezeKe, behalven drie dogters , hebben nage-

laaten eenen zoon 5 gthtttn Francois van Wejterbcek ^ gecrouwc met

Margareta dc Gyzelaar , III. ende dac uit die Jiuwelyk , behalven

twee dogters en een zoon , zonder delcendenten overleden , nog
twee zoonen zyn geweelt, de eene genaamt Gelyn en de andere A-
dam van IVe/ierheck. l^'^ Dat van Gelyn gekomcn is eene dogter

met name Margareta-Geevtriiid van Wejlerheek , getrouwt met den

Heer JVolter Carpentier, Kapitein. V. Uic welk hawelyk is voorc-

gekomende CoUonel Ge/yn Wolter Carpentier , in 1717 oMsrleden
,

en deszelfs zufters en breeders. VI. Dat 00k van den voorn. Jidani

van TVeJierbeek {b ) i Jiier vooren onder No. 3. vermelt, mannelykc na-

zaaten in twee of drie nedergaande trappen zyn gelproten , dog
waarvan ons geen regt befclieid is toegekomen.

In deze familie is Jiet Jiuis te Wefterbeek gebleveii tot den jaare jegen-

1688, als wanneer iiec na overlyden van de voorn. Vrouw Margare- woordf-^

ta, weduwe van den Heer Kapitein Carpentier uit haaren boedel ge- sebezit-

kogt en opgedragen is aan wylen den Heer en Mr. Wigbolt Slkher ,
'"'

Ontfanger-Genpraal van de Admii'aliteit te Amiterdam, uit wiens na-

latcnfchap deze Jiofltede aanbedeelt is geworden, aan eenen van Aq%~

zelfs zoonen , den Wei Ed. Geftrengen Heer en Mr. Antonis Slkher ,

Raad Ordinaris in den Hove van Holland, Zeeland en Welt-Vrieiland,

zynde de jegenwoordige bezitter.

Het tweede adelyk gebouw onder Haag-ambagt is het huh tei* ter

NOOT, gelegen even buiten den Hage ten zuiden den Straatweg , Noot;,

in 't gcmeen genaamt 't Beziiiden-hout , als loopende ten zuiden het

Haaglche Bolch , ontrent het begin der voorleden eeuw geftigt by
Jonkheer Karel van der Koot ^ Heere van Hoogwoiide en Aartsivoude
in Noort-Ho//and-yimynltyQn Collonel en Gouvcrncur der ilede S/iiis

en andere qiiartieren van Vlaanderen , bevoorens Kapitein van de lyf-

wagt van zyne Exccllentie Prins Maurits van Oranje , in den jaarc

1614 overJeden. Hy had ten wyve Jonkvrouwe Anna Mamnakers ^

( welker vader Thelaurier van Zeeland was ) en by Jiaar eenen zoon
insgelyks Karel van der Noot-, Heere van Hoogivoiide -y »Scc., na 's va-

ders dood bezitter van dit huis. Goudhoeven ( c ) noemt 'er eenige

van dit geflagt op , en zegt verders , dat deze Jlamme is een van de

oiidjle en edel/ie van Brujjel-, en dat uit dezelve drie perfoonen zyn ge-

weeji, die denjiaat van Kancellier van Brabant bedient hebben. Het
zelve Jiuis legt in zyn gragten en heeft zyne opliaal-brugge by wyze
van een Hot of kafteeljwerdende voorts door een zwaare fteene poorc

van den gemeenen weg afgeflotcn en bevryd.

I 1 Bc-

(^ ) 't Huis tc Weftcrbcek tnit dc waiande, boomgaardeii en twee morgcn land

genaamt dc Butter-camp , daar by gelegen, wierd in de fchcidinge des boedels van
Adam van l-Feflcrhcck tuffchen de weduwe en kindercn by \ Hof getaxeeit op
3400 gulden volgens afte van den 16 December ifiJy. geiegiftrcerc in 't vieidc

Memoriaal-bock viinBarth. Ernft/o/. 187.

Cc) Pcig. pp. van den oudcn druk.
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Luilho- Bchalvcn deze twee adelyke geftigten z^n binncn den omti'ek van
veil on- Ilaag-ambagt nog verfcheide fchoone Lufthoven , als ondcr andercn-

Haag- ^t Httis te WE STKAMP ( r/ ) , tuflchcn den Hage en Loosduincn

,

ambagt. A\ eJ ecr ecn ruftplaats van 's Lands Advocaat , den Heer yoha/i van
'tHuis Oldenbarnevelt , dog nu bezeten en veel heerljker opgctogen door

vXk/o^"
*^'*''^ Heer en Mr. Johan van Schuylenbin'g^ Raad en Griliier van den
Rade der Domeinen van wyle zyne Koninglyke MajeAeic van Grooc-
Britcannic.

KAMP.

ZoRG*
VLIET.

Philip

STAI,

tHiiis V Huts ZORGVLIET, aan den weg van Schevelinge , ontrent
den jaare 165-1 aangelegc by den gewezen Stnacsdienaar , den Ileer

Jacob Cats, na dat Jiy afgelloofc in 's Lands dienft zynen overigen
Icvens tyd in mil: wilde ilyten ; zynde naderhand by koop aange-

komen den Heere Willem Bentinkj Graave van Portland , en wiens
zoon Heer WtUem Bentink da^ir van jegenwoordig eigenaar en bezic-

ter is. Gemelde Graave van Pordanc heefc iiet zedert zyn bezit , in

alien delen zodanig vergrooc en opgepronkt, dat het waardig geagt

werd van eenen leder, zelfs van vreemdelingen , befchouwt te wer-
den.

't Huis V Huis van den Prins -y^/zHESSEN-PHILIPSTAL, even

Prills^"
^^^'^^ ^^^^ Tolhuis aan dezelve zyde van den evengemelden ftraatweg,

vau over eenige jaarcn door den zelven Prins gebouw t of eigentlyk ver-
Hessen groot,en nu nog by zyne nagelaate weduwejhaareVoritelykeDoor-

lugtigheid bewoont.

Wy eindigen dit Hooftdeel met Jiet gedigt, \rel eer door den Kar-
meliter-monnik, Jan Gerbrantfz van Leiden ( ^ } 5 tot lof en roem van
den Hage gemaakt en by den ProfelFor Boxhornius in zyn Toneel
van Holland (/; geplaatft:

Salve
(rl) Die huis heeft zynen naamnadclandftreekjwaarin het zelvc gelcgen is, wer-

dendedegrond daaiomheen in oudebrievco gcnoemt IVefi-camp^ Haeticamp^Eetfcanip^

Aetscamps axEfcamp. Dus komt het te vooren in eenen brief van den jaare 1422.

„ een woning mitterhufinge gelegcn in 't Weftambocht in den ban vanZegbrouck
„ &c. nog ecn morgen lands gelcgen in Eetscamp , gchieten Ileymanscamp

, gelc-

„ gen tuflchen Loosduner-Laan en den nuwen Hoot en nog twee mcrgcn in Eets-

„ camp gehetcn den Smalen-camp. Als mcde in cencn brief van den 8 Mey 1425.

„ een ftuk lands gelegen in Haetscamps aan die oeilzyde van den Leywech by der

„ heule, e^thtttn den Smalen-camp. En in eenen andercn brief van den jaare i4j-o

een woning genaamt Hedtcamp. Nog in ccncn brief van 1472. een woning
ontrcnt f4 morgen in 't Wcllambacht van Haeiscamp^ gcmcen veur en gemeender
aerde, &c., „ als mede nog een ftuk lands gelcgen in 't Weftambocht van den

„ Hage in Haetscamp by den moerwege
,
geheten Jelmaerscamp , 6cc. gesz. dcs

„ Vrydugs na finte Pontiaensdag in 't jaer ons Heeren M. CCC.' agt en tnegen-

„ tich. En eindelyk in eenen laateren brief van i(5z 3 ecn ftuk land in Oeftcaiiipm

Haag-ambacht > en in ecn Oftrooi by de Staten van Holland aan de Confrerie van
fint Joris in den Hage verleent den iz April 1600 tot het verkopen van 4 morgen
lands, tot reparatie van haaren doelhuize , leggende onder Haag-ambagt in TFeJi-

samp^ enz.

{e) Te vinden in zyn boek Chronic. Bellig. lib. XXIII. cap. if-pag. 203.

(/) In 't Latyn pag. jf i. alwaar hy van dit vers aldus fprcekt. Eadem halet

yohAmes Gerhrandt Lcydenfis^ qui Coxtanei ftii Poctaftri ekgiam^ qua Hagam comen-

davit^ adjungit. ^ani ms mn verfuum^ qui ineptijfimiftint ^ fed rei caufa adjunge-

»ius.
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Salve Villain [g) Comitis deciis J Hagavocatay Lofdigt

Villarumjpkndor ^ gloria^ lux & honor. vaifden
Haga minus caufa Comitisfine diceris aqua 5 Hage,

^b re illud nomen non fuit impofitum.

(b) Fax fuit hoc olim Comitis (i} quamanfio no/iri)

In te continue femper & ejje folet.

Omne vohtptatis genus & folaminis in te^

Li£titi£quemk's, [l reperire ^ vales.

Non a littorihus dijtas longeque marinis
;

Oiiippe tuum pulchrum quisque {k) fit ejfefuum.
Villa vocare licet plcrasque [1) tu prais urbes ,

Divitiis, opibus , rebus & ingenuis.

Credo, quod toto non villa fit orbe reperta

Major te, autmelior, pulchrior, ubtrior.

Hac tibi jure dari poterunt pr^conia laudum,

Urbibus , Haga , aliis quie dedimusque locis.

Exjiat adbuc antiqua domiis Regalis & aula.

Qua Comes eft folitus nofter habere moram.

Atria nobilium fmiul aha palatia avorum
In tefunt noftra multa locata plague.

Inter cunila tibi qu^efunt digniffima laude,

Clarius hoc unum , dignius atque puto

:

Qiiod tibi cunflarum nemus aflat delitiarunij

Pulchrius haud{m)aliquo reor ejfe loco.

Siforet Orpheus mecuni lepor atque Maronis
Mufa, poetarum principis ac capitis-.

Si tuba Lucani, muros qui condidit altos 3

Noftri Bocchaci tradita curaforet;
Si mihi Francifci triplex do^rina Petrarch^e

Nafonisque datum fi mihi ( n) doda foret ;

Si mecum Cicero , Flaccus, Juvenalis &e]feuty
Littera quos celebres clara deditque graves.

Non poffum laudes meritas componere Sylvte,

Qiia quamfit variis pulchra & amcena locis.

Jam tibi villarum mundi pulcherrima fantur.

Haga vale , gracili voce decora vale.

Te Dens usque bona precor in valetudine fervet'.

Sit tibi cura Haghx, virgo Marix) tute.

g) Lees volgens Boxhorn. Villa tui (b) Nam, (/) ^ial
{k) Beter zegt dezclve Profcflbr, fcif cjjefitum.

(/) By Boxhorn werd gcXczen pkrafque tamen prats.

(b) "Loo mcdc baud alio quo. («) Dogma.

III.
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Stigtinge , oiide irrdee/lngen , z'erfcheidene uitzett'ingen of ^cergroot'in-

gen "'oan \s" Gvavenhage-> mltsgaders omgravinge met ivater-vefleii en

tyd luatifieer zulks zy gefdved. Des zelfs jegcnwoordige ititgeftrekt-

betd en groote ivegeii ter aankomfte. Menigte en aanzien van In-

ivoonderen.

''^^V^T^l AcUen wy vertrouwen in het ecrfte liooftdeel met

onwrikbaare befcJieiden en rcdcntn beweert te Jieb-

ben, dat de beginzelcn dezer ftede toe te fchryven

zyn aan het Paleis , 't geen de roeniTugtige Graaf
Willem de tweede, vtel al bckend met den naam
van Konhig Willem j alhier heeft gebouwt, en aan

de zetelinge van zyn Ilof en Ilofboudinge alhicr;

in welke verkiezinge de Graaven , die na hem gekomenzyn, hem
Jiebben opgevolgt en hoe langs hoe zekerder en ^ olkomener hun ver-

blyf alhier hebben geveftigt : zoo vermeenen wy van zelfs te fpre-

ken, dat men te vergeefs zoude willen nafpcuren, of en wat 'er van
groei of bloei van den Hage voor dien tyd zoade mogen te vinden

zyn : en dat "wy in tegendeel met de bouwingc van dat Paleis , dat

is 5 met den jaare 125-0 den aanvang van ons betoog wegens den toe-

ftand en uitzettinge van den Hage, moeten makcn.
Die bouwinge gaf vervolgens gelegenthcid , dat de Edelen en

groote Heeren van den Lande , die gemeenlyk hunncn Landhcer \ er-

gezellen , mede alhier hunne huizen en hoven deden timmeren , om
zoo veel te nader 's Graaven-perzoon te konnen zyii. Zy verkozen
daar toe de naaft'e plaatzen aan ''t Hof, zoo als uit de benaminge van

verfcheide adelyke huizen, welker gedagtenis de al verflindencle tyd
nog niet heeft uitgewift, wel eer op de Plaats^ Vy'uerherg-, ''tTour-

moi-velti r\\i Kneuterdjk, Fboj'hoiU en elders geftaan hebbcnde , kaa

blyken. Om nu den Graaf, zyne Edelen en bedienden ten dienlle te

"w ezen , en daar van gewin te trekken , vloeidcn metter tyd toe m-
dere perzoonen en 00k, gelyk ""t gemeenlyk gaat, vericheide neer.ng

en handwerk-doende luiden , die mede aldaar huizen deden zetten

;

en dus wierd de Haag na verloop van eenige jaaren een tamel/ke
buurt of dorp in ftraaten en wegcn verdeelt. Van zyne eerfte Idc-

grooting en omtrck hier veel te zeggen , zoude meer in loutere gif^

zinge dan in een vafte kenniffe beftaan.

't Is na alien fchyn met den Hage gegaan, even gclyk het geneen-
lyk gcfchied met alle opene plaatzen en dorpen , dewelke jaa: op
jaar gcfladig met huizen en hoven werden vergroot en alzoo al-

lenskens uitgel^reid. De eerfte limiten van den Hage , die on? zyn-
voorgckomen , werden gevonden in een Handveit van Hertog^^/-
bert van Bcyeren^ van den jaare 1370 , waar by hy den geen; die

toen
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toen ter tyd reets binnen zekere merkcn woonden of ook namauls

woonenzoiulcn, met veiicheide voorregtenbegunftigde; dog dezelve

belendingcn nu te willen nagaan of opfpeuren , is ecn zaake door

den tyd ondocnlyk geworden. Wy zullen liever Jiec Handveft zelf

alhier byvoegen.

5, Aelbrecht, vScc. by Gods genadert Hertog irl Beyercn , Ru- Eerde

„ wacrt van Hcncgouwen, van HoUant , van Zeelanc en van Vries- J'miien

,, lant doen condt alien luden , dat \vi aenghcfien hel^ben menigen
^g]" ea"

„ trouwcn dicnft die ons onfe goede luden van den Dorpe van den ineen

,5 Has:be iredaen hebben en noch idtois doen fullen en alle daglien '^^"'^"i" r 1^ T^ j^ veil van
„ doen , en omme nuticap en oerbaer ons Dorps en onimc daer me- Hertog

„ de verbeterc te line, foe hel:)ben vi hem die gratie gedaen en ial- ^albert

1, len den ghenen die ^^ oenachtich fyn nu te tyt of namaels woenen vermeit

55 fullen binnen defen mercken die Jiier na verklaert ftaen , dats te ver-

55 ftaen van den uteriter graft van onfen Hove , daer dat oiide Di/yf-

55 hiijs (a ) ftaet5 vort itreckende Icoutwys twee roeden buten Mar-

55 tyn Gherdiers foens werfzuytwaerts en alfoe voert over weftwaert

5, gaende tot Wouter Louwen werf twee roeden zuytwaerts en van

5, danen voert aan die zuytzide van den Boemgaerde daer Alyt Ba-

55 vendochterplachte woenen in 't zuiteinde5en van danen voert ftree-

3, die kende fcoutwys an den wech 5 die weftwaerts van Jan Brunen iiuys

35 leit daer Jii placli te woenen 5 van danen vort ftreckende daer die

55 Hofftede daer Clays Gheryt Doedenfoen placli te woonen noort-

,5 waerttotterHofftede toe daer ClaesvanderMeerplach te woonen an

3, die oeftfide van 't sPapenhove, en van danen voert fcoutwys afte gaen

55 an 't zuytende van den lande dat Gheryt Reynouts foen plach tfe

35 wefens dat in 't Nortende gclegen is als men te Scheveninge gaet,

3, en alfoe vort over ftreckende zuyt-oeft totter lane toe die gaet oeft

35 biderHecren-HovevanderCanefien, en van danen dwers overftrec-

3, kende totten oeftende van onfen viver 5 daer ""t eerft begint , En hebben
3, hem gegevenen gcven fulken vryheyt alfe hiernae gefchreven ftaet

;

3, In den cei"ften dat men alle die gheene die binnen defen voerfeyden

„ mercken woenachtich fyn of woenen fullen , dat men die niet in-

3, winnen en fal moeghen nerghentin onfen landenbuiten defen merc-

35 ken noch binnen in borchtochte van doetilagen noch van leemten;

35 Voirt foe wie vicht of perlement maeckt in onfen Dorpe voirfz. die

55 fal inleggen ghelikerwys als men in onfe ftede van Leiden doet, en

3, op al fulke boeten of daer yemandt over doen woude of wtgaen

35 fonder oerlof ons Scouten of ons Gerechts aldair, wtghefet als wi
35 of onfe Ghefellinne of onfe Nacomelingen dair felve jeghcnwoir-

55 dich waren in onfen Dorpe met onfe Herberge , dan foe en fullen

5, iys' hem niet bewinden; Vort alle die gheene die van butcn inco-

,5 men 5 fullen woonen binnen defen voirfz. mercken of die gratie en

,5 vrihcyt te genieten 5 die fullen dair bliven mitter wone Yy£ jaer

55 lang en giielden metten bueren fcot ende lot; als men ghewone is

55 te doen in onfen Dorpe voirfz. onfen dienft mede te doene , en

,5 waer dat faeke dat fi binnen den vyfjaeren voirfz. weder uytvae-

vae-

(a) Dit Duifhuis heefty onzes oordeels, geftaan ter plaatfe daer Prins Maurits

van NafTau, ecrtyds Gouverneur in Brazil, &c. dat hecrlyk Palcis heeft gebouwt.
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ren wouden, Jie foude ons geven vyf pont en onfen Dorpe voorfz..

jj vyf pont, en die fal dueren tot onfen ^\'ederfeggen, behoudelic ons

akois ons rechts. In oirconde defen brieve bezegek met onfen ze-

gel. Gegeven tote Canoit op linte Berthelmeus avont anno M.
CCC. L^XX.

55

5'

55

Jiflfii DoJtiiii'i DueIS Alherti->

Prefentibiis Diio Coeiir. Pr/tpofito Ragenfi <^ Dno Tbeodoro Vopponis

Canonico Hageiifi.

GERYT POTTER.
S'lg. ex cojp.

Hoc duifter de befcliryvinge dezer belendingen clan zy , dit is

egter zeker, dat de grond van den Hage al ^an ouds in tween ver-

deelt is gewecflj werdende dezelve gelclieiden door de Beek , welke

uit de duinen liaaren oorfpronk. nemende cnlangs den Schevelingfchen

weg heenen vlietende , haaren loop neemt voorlDy de huizen ten

ooften in 't Noorteinde ib^^ en verders onder en agter dehuizingen

van de Hoogftraat en 't Agterom , en vervolgens by 't fluisken agter

de huizen van de Kapel-brugge in de Hofgragt valt ,cn van daar door
de Hofllraat, Pooten j Blyenburg langs het Bezuiden-hout pleeg heen

te loopen.

Het ooftelyk gedeelte , als Graafs grond bevattende , was meeft

haag, bofch en wildernilfej en is eerft ontrent het einde van de zes-

tiende eeuw begonnen bebouwt te werden , uitgezondert de Plaats^

waar van de naam niet anders mede brengt , als dat het was de voorplaat-

ze van het Hof , welkers gebouwen tot daar toe quamen te llrek-

ken ( f ) en alwaar, na ""t geiuigeniire dcr Schryveren geflaan heeft

de herberge de Zwaan , wel eer en zelfs voor de fligting van het

Hof, een ruft en pleifterplaats voor den geene die van 's Graaven-zan-

de na Leiden of Plaarlem reisden , ja , zoo zommige willen, het

jagthuis van den Graaf , als hy in dit quartier liet vermaak van de

jagt nam, welk huis buiten twyfFel ook \an ouds aan den Graaven ei-

fen is geweeft en daarom geworden een leen ^ an Holland ; als mede
tVjverberg-i de Kneuterdyk, voorheen Jiet Tournooi-veld van den

Graaf, en het Voorhoiit {d) ^\ elke (Ireek , gdyk wy hier vooren

reets

(li) Dat de Beekc in vroegcr tyJ een andercn loop heeft gehad, blykt uit een

oud geding en daar op gevolgde fententie van den Hove van den jaarc 1464, welkc
aftc hierna te vinden is onder de Bylige. A,

(c) Dit is kennelyk uit verfchcide brieven, als ccnhuys an die Plaetfe^ an die

oefizyde en op dat zivteynde die Foorpoorte van den Hove , en an die iveflzyde Colyn

die cock. x\v\i..yulii Ao. M.CCCC. een en vyftich. Een buys an die Plaetfe^an die

eejlzyde Balthajar Pieterfz. op dat zivteynde dat Falckhuys te Huvc, an die weftzyde

Haefe Willems isoedwwe ^ en op dat noerteynde die Plaetze. den ij". OSlober 147P. en
zoo mcer.

{d) De oudftc brief van huizingen ftaandc in 't Voorhout, die ons tot nog toe

tc voren is gekomen , is van den jaare 1357. en luid als volgt. „ Wy Schcpenen in

den
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rcets hebben aangemerkc , de Edelen en andcre aahzienelyke Heereii

al vroeg, en ongecwyffek met hec begin van de bouwihg van 't Hof
of wel kort daar aan verkoorcn hebben , om aldaar hunne huizeri te

zctcen, waarcoe de Graaf hen by opene brieven den grond verleende'.

K Het

„ den H;ighc makcn condt alien luden , dat voor ons quam Willem Ysbrantfz. en

„ verlicdc, dat hy fchuldich is Jacob Lyfenzoen of houder defer brieve xxi. fchell.

„ Hollants 't sjaers ewclick ilaende, alfulck gelt als men wyn en broot om coopt
j

„ te bctalcn alle jacrcn in die herft Sande-marct, op lyne wooningc dacr by nu tc ty-

„ den inwoont, die belegen heeft Ha> en Witten an die wcilzyde en Jan Sl:ipela-

„ ken an die oeftzydc, welke xxi. IchcU. Hollants 't sjaers Jacob voorfz. gege-

„ ven heeft in recliter aclmiflen den Hcyligen Gce(i^ der Kerken^ den ProchipApe en

„ den Gbezelkn van der Capelle in den Haghe^ elc vyf fchell. sjaers , en den Ca-

^, pellaen tot Eyckcm'.uincn twaelf penningcn 't sjaers , behoudcn den Heer 2,yn

5, recht. In kcnnifle hebben wy dcfcn brief befegelt mit onfen gemeenen zegel

„ in 't jaar ons Heeren dufent dric hondert feven en vyftich des dynxdaghe voor

,, Ste. A'lichiels dage. Deze brief ftaat geregiflreert in't meergemeldc francyne Re-
giiler van de H. Geefl gocderen alhier, waar by op den kant geltelt isX V<-:. LVII. de

Grave van Arenberge. Ao. XVIC. XIII. de Heer van Oldenbarnevelt -y ip. Q^. 16jz.
is deze rente afgcloji , zoo dat daar uit te zien is , wat huis het zy gewecft , daar

zoo vroeg deze rente, in den bovengem. brief vermelt , op geveftigt isgeworden;
Verfcheide affchriften van deze en diergelyke conftitutien van renten , als mede
van andere befcheiden en brieven , fpefterende tot huizen in 't Voorhout, zyn on-
der ons .^

daar uit de gefleltenifie van 't Voorhout in voorige ceuwen , en hoe verre

het van tyd tot tyd betimmert is geviorden, klaar kan nagegaan werden , dog de-

ceive alhier in te lyven , oordeelen wy onnodig; eenen zuUen wy'er nog byvocgenj
fchoon van laater datum : „ Wy Schepenen in den Hage doen condt alien lu-

,, den, dat voir ons quam Dire van Cralingen en verlieden i'culdich te wefen den

„ Heiligen Sacraments Broederfcip in den Hage of den houder van defcn brief

,, twee pont Hollants payments 't sjaers ewelic ilaende geld, dair men wyn en

,, broot om coopt, te bctalen alle jair op Sinte Gcertruidcndag, ende deze voirfz.

„ renten heeft hy hem verfekert op fyn buys en erve dair hy nu ter tyt in wocnt,

„ gelegen in 't P^oorhuut ; Ende heeft bclcgen aen die oeftzyde Jonckcr Jacob van
„ Outshoirn , an die wcftzyde Dire van Cialingcn voirfz. felve mit twcen Camc-
„ ren, op dat noirteinde Ghysbrccht Janfz en Pietcr Janfz mit een huys en tuyn

„ en Dire die Zeelander op dat felve eynde , en op dat zuyteynde die heerwech
,

„ Behouden den Heer zyn recht. In kennifle der waerheyd hebben wy defen

„ brief open befegelt mit onfen gemeenen zegel. Gcfchrevcn op ten xvi 1 1. dach

„ in Marte A"- XIIIJC- en fefle en vyftich.

(f) Alle zodanigc brieven alhier uit te fchryven, zoude te lang vallen ; wy zul-

len'er flegts een of twee opgevcn. Dc eerlle bchclil: cen gifce van een hofflede in

't Voorhout door Hertog Willem van Beyeren, en luid in dezer voege :

„ Hertog Willem van Beyeren &:c. maken condt alien luden, dat

„ wi gcgeven hebben en geven mit defen opene brieve Meefler Jan den borduur-

,, wercker een hofftede in den Voerhojte in den Hage te gcbrukene en te houde-

„ ne tot finen vryen eygen alfoc langc en alibe breed als hyfe nu ter tyt begrepen

„ heeft ende befit, fonder arghclift. In oirconde ficc. Gegeven in den Hage des

,, fonncndaags op Ste. Catherincndag in 't jaer M. CCC. LII. onderftont, Jitjfu

„ Do?nini Comitis. Per Dominos IV. de Itateringen £5? H^. Heervian. en was gete-

,, kent, A. de Berwaerde.
De twede is van Philips van Ooftenryk , waar by hy aan Mr. Jan van Noort-

ivyk , Kanunnik van 't Kapittcl ten Hove, gunt, om zyn crve en tuin, leggen-

de agter zyn huis in de nicuwe Welt-llraat en uitkomende in 't Voorhout , te mo-
gen verbreeden met muuren of ftaketzels, even als zyne buuren reeds gedaan had-
_den. De brief, als te groot om hier te plaatszcn , hebben wy hicr agter gebragt

ohder de Bylage B.
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Ilct zuidclyk en weftelyk gecleeke m icrd by de biiurcn en in-

Moondcrcn betimmert , en wel in zulkcn korccn tyd , dac al voor

den juarc 1400 bekcnt zyn geweeft de \olgcndc Itraaten en pleinenj

die wy in oude Inieven en befcheiden met naainen vermclc vindcn;

als de Hoogftraat (
/') , de Papeftraat ( g ) Anne of Hamie JVitte-

ftraat (h), nu gemeenlyk genaamc Jiec Lap-jtraatje , de Vijch- en

Koo-

(f) Dus wcid dcze ftraat al gcnoemt in ccncn brief v?.n den jaare 139^- waar by

ecnige jcnten ten behoeve van de H. Geelt aimcn alhicr worden geconltitueeit op

een haysjlaendeop de Hoocbftraet an die "-jocjizyde van derjiraete^ belent an die tvejlxyde

IVilkm Hai-icker , op die noertzyde Katryn Jacobs Harriers ivedmve ^c. dingsdags m
Translatio Martini Ao. M. CGC. tivcc en tagticb. tn in ccnen vroegeren bnet aldus >

Een buys bclcgcn op die zuytzyde dcs Graven Hcerflraete^ en op de mvrtxyiie Huge Har-

denbol^c.St.Maihpdach ylo.M. CCC.LXX. VVaarby wy nog vocgcn cenender-

dcn brief, luidcnde in dezer voege. „ Wy Schcpenen in den Hage maken condc

„ en kcnlic alien den ghenen die defen brief zuUen zien of hoeren lefen , dat wy

„ ghcp.xchc hebben Jan Splinter of houder des briefs fellien fcheliniucn Hollants

„ 't s jaers ewelick ftaendc alfulck gck als die Hcer neemt van 7,yncn reiiren op

J,
dat buys en op die hoflkde dat belcgen heeft Willem de handichoenmaker an

„ die zuytzyde , en Ghccrtruyt Yfaaks dochtcr an die noortzydc, alfe van achte

5,
ponden Hollants, die men Ichuldich was in dac myene boedel doc zyn mocder

„ fterf, daer hy Scepcncn brieve of hadde, bchouden den Heer fyn recht , Endc

die renten te betaclen alle jairen tote Sinte Katrincn Mifle. In kcnniffe dezen

dine hebben wy defcn briefvc befegck met onfen ghemeen zegcl , in 't jaer ons

Heeren dufent driehondert en vyftich op Ste. Bonifacius avont. En of wel in

defcn brief dc naam van de ftraat nict werd uirgedrukt, zoo is 't nogtans zeker

,

dat dit buys behoort tot de bovengcm. ftraat , dewy I deze brief gciegiftreert ge-

vondcn werd in 't kleine francync Regifter van de H. Geeft goederen onder het ar-

tikel van dc Hoog/iraat. En vermits wy ons met dit Regifter op nicer dan eenc

plaats zullcn behclpen, zoo mocten wy alhier in 't generaal eens voor al tot bcwys
van de wettigheid en deiigdelykheid van 't zclve bock aantekenen, dat het in den

jaare XVe^- LVII. gefchrevcn is na de origincle brievcn en geauthentifeert met dc

"cige hand van ^U/y.Beminck^ierzdveT tyd Secretaris van den Hage jzynde \n folio,

en inhoudende Vc XV. pergamcne bladen.

[g) Dezc ftraat is al bekcnt met den naam \an Papejlraat in ecnen hnc£^gpfchrc
ven in 't jacr ons Iheren M. CGC. drie en tzeventicb op onjcr Vrouvjendacb te Licht-

mijfe (hierna gehcel tc vinden onder het Hooftituk van 't St. Nicolaas GaJIhuis )

als mcde nog in eenen brief, gcgcven op St. Lucasdach jio. i Tj%\.fol. 1 8p. verfo. En
eindelyk ap een buys en hofftcde , belegen Mr. Pbilips van Leyden an die 'xcjlzyde en

Heer Aernt Spyckcr en Tsbrant Janfz. an die oejizyde &c. op St. Odnlphusdach Ao.
M. CGC. negen en tfeventig , op den kant ftaat aangetekent Ao. XVC LVII. Mr.
Adriaen van der Goes^ Advt. van 't gemeene Land.

{h) Dezc ftraat fchynt haaren na;ini bekomcn en als nog behouden te hebben van
eenc Anne JVittc , welkc in dcze ftraat woonde , zoo als uit den volgcndcn brief

blykt : Ee:i buys inHannc IFittcftratt , belegen an die oeftzyde Jan Snyder , op die iveflzyde

HanneWittc z^lfs,&zc. Frydacb voor St.Ficlorsdach /lo.M.QCC. fes en vyftich. En
of wel dit ftraatje tans naauw en van wcinig a.mzien is , zoo viCrd het egter in

die vrocgc tyden door verfcheidc fatzoenelykc luidcn en bcdienden bewoont j als

onder andcren,van Engcl Pielerfz., van 1 389 tot 141 8 Schout van den Hage, als

blykt uit den volgenden brief : „ VVi Schepcnen in den Hage doen condt alien

„ ludcn, dac voor ons quam Gherrit Willemlz en verlicde fchuldich te wefen Jan
,, Grabbcn of . . . vicr pont Hollants 't sjacrs 6cc. Endc dtk voorfz. ren-

„ tc die heeft hy hem vcrzekert op een huyscn ervedatgclegen is m Hanne-Witten-
^raet., en belegen an die oeftzyde EngjM Pieterfz. , op dat zwtzyde Gherrit die

'^ '

'
'" " Gcfcgelt mit onfen gcmcen

zegel

»»

„ bakker, op die weftzyde Jan Grabbe zelfve 6cc.
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Kooren-markt (i) nu de fVarmoes- of dagelykze markt •, de Fee-

neftraat { k ) ^ iiec zuideinde , nu het begin van de ^<7^^-
K z firaati

„ zegel ,
gefchreven up Sinte Andries avondt Apoftel Ao. M. CCC. vier en

„ tnegentich.

Van Dirk Fos van de Leuiven , als te zien is uit een rcntebricf gcdagtekent des
manendages na Ste. Aechtcndach A". I3f6. Deze Dirk was opzigter van 's Graa-
ven Iceuwen , en ontfing in den jarc 1350 van Hertog Willem van Beycren de
volgendc commillie van 'c Puur-Ambagt van den Hage : „ Wy Willem Her-
„ toghc VAN Beyeren &c. makcn cont alien luden , dat wi ghegcven hebben
,, en geven mit defen opene brieve Fus onfcn knecht van onfe Lewcn, dat Puyr-
„ Ambocht van onfcn Dorpe van der Haghe mit alien rechtc en verval dat dair

J, toe behoirt , in alle manieren als fine vorders gehad hebben , te gebiuken en te

„ vcrwaren tot finen live , In oirconde &c. Datum te Delf des woensdages na
„ onfer Vrouwendach Annunciatio anno quinquagcftmo . In een Keure van den
Hage op 't reinigcn van de ilraaten Sec. van den 10. Maart i fd/. St. Curia , wcid«
zy al gcnoemt de Lapftraat.

(i) „ Wy Scepenen in den Hage doen condt alien luden, dat voor ons quaiii

,, Dirk van der Wocrt en verliede fchuldich te wefen Pieter Hughcn fynen broe-

„ der of den houder van defen brieve lv. fchell. Hollants 't sjaers evvelick ftaende

„ gelt daer men wyn en broot om coopt , te betalen alle jaer op den Mcyendach,
,, en defe voorfz. renten die heeft by hem verfekert op fyn buys en crve , daer by
j", nu ter tyt in woont, en is gclegen by der Corcnmant, en hceft belegen op die

„ wellzyde Aerts Smit erfnamen, op die oeftzyde Pieter Yenfz , op dat zwtcynde
„ en op dat noirteynde die Kafeyede ilraet, behouden den Heer fyn recht. In ken-

„ nifle &c. Gefz. op Sinte Pancratiusdach Ac M. CCC. feven en tnegentich.

Op den kant rtaat aangetekcnt h. t. XVC LVII. Anthonis Anntfz. in't Paardtken.

In eenen andeien brief j Op een buys gclegen op ten hoock -van der Vifchmarct , en

heeft belegen an die ivefizyde en op 't zuyteynde Jacob Janfz. die bode., an die vejizyde

en op V noordteynde die Heereftraeten &c. 9. Adey. M. CCC. LIX. En nog in eenen
derden brief j Op een buys gekgen an dat Marctvclt , en hceft belegen an die noortzyde

Comen Claefz. op die iveftzyde Lysbet van der H^ocrt 8cc. Gefchreven op St. Aechten

in 'tjaer M. CCC. en 'tnegentich. Dat alhicr ter plaatze de Vifch , de Kooren-
en andere ordinare markten van oude tyden af geweeft zyn , zullen wy ter zyner
gelegenheyt nader aantoonen.

(
k ) Dcze en de Hoogllraat zyn al van de oudfte ftraaten, welkeons met namen in

egte befchciden tot nog toe te vooren zyn gckomen. De Feenejlraat werd al ver-

melt in eenen brief van den jaarc 1 584. waar by zekerc renten werden gevcftigt op

een huis in de Papeftraet , nog op een buys Jiaende op den hoock van de Feenftraet , als

mede op een buys gelegcn op die oeftzyde van het Spneye &c. Gegeven op St. Lucasdach

in ''t jaer M. CCC. vier en tacbtich. gercgiftreert als boven fol. 189. en verfo. En
in eenen anderen brief, op een buys in de Feenftraet., belent &c. Ao. M. CCC. acht

en tacbtich. Hier by zullen wy voegen nog eenen anderen brief, waar by Hertog
Willem van Beycren gunt , dat twee kameren in de Veeneftraat , door een vrouw
aan icmand gcgcven , by vooroverlyden van den begiftigden aan haar zouden we-
derkeeren : de woorden zyn deeze : „ Willem Scc. doen condt alien luden,

„ want Ane Buekcl Henrikzocn weedwy by onfcn confente en willc gegeven heeft

„ Jan Philips foens foen , die een baftairt is , twee camercn, die fi ilaende heeft an

„ die Feenjtrate in den Hage , ende belegen an die noirtfide Willem Gerbrants-

,, zocn mit fynre huyfinge, aendie zuytfide en an dat oefteyndc Ane voerfz. fel-

„ ve , ende deszelfs Buekels erfgenamen mit hoire ftallingen en ervc , en aen dat

,, wefteynde wy fclvc mit onfer Heerftraten , foo hebben v/y geoirlooft en gecon-

„ fentcert, oirloven en conlenteren mid defen brief, wairt fake dat die voirfz. Jan
,, Philipszoen oflyvich worde fonder wittachcige blikende gcboirte after te laten

,

,, dat dan die voirfz. twee cameren mitten erven dair fi op Itaen, weder comen en

„ erven fullen op Ane Buekels voirfz of op hoire gerechte erfnamen fonder eenich

wc-
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ftraat ( /) , (ic Spuy-ftraat (m) , hct S[)i{y tcr weder zyde tot de

houte- nu do Lepe/hriigge (w}' '^^"^ ^gterorii, of zoo men toen zeide,

de ^chteip-aat ^ daer men ter Spoeye waerts gaet (o), de Vlaming-

itraat

,; wcdcrfcggcn van ons of van onfcn Nacomelingen of ymant van onlcr wegcn.

„ Inoirconde &c. Gcgeven op ten andcren dach in Augullo Ao. XIII IC en

„ derthien. Waar van duan deze llraat den naam van Vcenclhaat bckomcn hccft,

zic hiei" vooren pag. i f

.

( /) Op een huts in V zuytcynde op ten Delf-wcch^ belcgcn an die noortyde Jacob Zy-

tnonfz , op dat oejleynde Pietcr Gherritfz , an die z-wtzyde Hcyn Loef en op dat ive'ft-

eyndc die Hecrflraet &Cc. Fromvcn avont nati-vitas Jo. 1414. En in ecnen vroegercn

brief, op cen buys in V zuyteyndc van den Hage op ten Dclfwerh, belegen an die noirt-

zyde N. op dat '"xefteynde de Laen 6cc. Ao. 1 3P9. gcrcgiftrecr: als boven fol. 245-.

Nog een buys in V zuytcynde tan den Hage , belegen an die noordzydc Rod WillemS'

zoon , an die zuytzyde Aechte Meynertfz , op dat iveftcynde die Ramcn en up dat oc(l~

eynde de Heereftraet , Gefz. den 2f. Juny 1446. Item cen buys lijefl de Raemgraft

Ao. 1 44*^.

(m) Deze ftraat fchyntal izeer vroeg betimmert en met vecl huizen bezet te zyn

geweeft, dewyl ons van geen ftraaten zoo veel brieven , behoorende alle totdivcife

huizen, zyn bcjig''nr5 \vy zullen daar van eenigc fl:ukken alhier opgevcn. „ Wy
5, Scepenen in den Hage maken condt alien luden, dat voor ons quam N. N. en

„ verlicde fculdich te weien A''. N. Ende deze rentcn heeft hy verfekert op fyn

„ buys ftaende in de Spoyfiraet ^ op die weftzydc Willem Balleenop datnooit-

„ eynde die nieuwe itiaet iic. St. Vitalisdach Ao. M. CCCXC. In eenen gclyken

brief van den jaare 1392. gelegen in die Spoyftraat^ op dat noirteynde die ivech , op de

oofizydeyan N.igel.,an de ivefizydejan van Sande .y
&c. En in eencn andcren, bele-

gen an die zuytzyde die firact voerfz. op die noordzydc die ivecb^ op die weftzyde Jan
die Lcydekker, op die oeflzyde Catryn &c. St. Marcusdach in'tjaer M. CCC. cn^t

negenticb. Waarby wy nog voege een extract uit eenen anderen brief, fprekende

van de Hofgragt. Een buis an die noortzyde van de Spocyftraet , jlreckendc totter

Hofgraft, belegen an die vucftzyde Jan van Ou'wen.f Cock myns Hecten van Ludicky

en an die oeftzyde Symon Jude &c. Aire Zielendach Ao. 141 z. In 13(54. had eon

Willem vander Steen zyn buys ftacn aan de lueftzydc van de Spayfiraetf uitwyzcns de
brief daar van zynde, (^eregifl. in 't evengem. hotk fol. 172. F".

(n) Op een buys en hefllede belegen an die noortzyde des Graven lydwech , en an die

zuitzyde Willem Stoyf^c: In kennis der ivaerbcit (^c gcgeven in V jaar ons Heeren

M. CCC. een en't feventich des donrcdags nae Paejl'chen. En dewyl in dezen brief

iiict klaar werd uitgedrukt waar dit buys heeft geftaan , 200 zullen wy 'er tot nader
bcveftigingnogecn twceden byvoegen. M'^y Schepcncn in den Hage doen condt alien

luden i^c. Ende deze renten beeft by verfekert op een buys flacnde op die wefizydc van
denSpoyCy belegen an die noortzyde een lydt-wccb.^ op die zvjtzyde Willem bcc. Gcge-

ven op St. Mathysdagin 'tjaer ons Heeren M. CCC. drie entacbtig. En nog in ee-

ncn andcren gelyken hneieen buys gelegen op tie Smye Sic. Gegeven dingsdag na Ste.

Catherinendag Ao. 1556. En tot bewys dat ontrcnt den zelven tyd de ooftzydc
medc al betimmert was, zullen wy nog een dcrden brief bybrengen, fprekende van
een buys gelegen op tie oeftzyde van bet Spoeye &c. Gegeven op St. Lticasdag Ao. i 384.
En nog in eenen andcren j cen buys gelegen an die oeflzyde op dat zwteynde van der Spo-
ye^ belent op die noirtzyde Coenraet , op dat oefteynde Jan Broeden mit cenftuck lands ,
op die zivtzyde Coenraet voerfz. mit zyne raeptuyn Scc. Gegeven op St. Lucien avond
Ao. M. CCCC. en vive.

(0) Dewyl deze agcerftraat zeer na aan 't Hof komt en langs de Beck en 't Hof-
waater hecnen loopt , is 't te geloven , dat dcze rocgang al vroeg betimmert zal

2yn geweeil, en dat Hertog Willem van Beyeren, vanneer hy in den jaare 1 3f6.
by een fpeciaal Placcaat verbood aan alien die ontrent 't riof woonden over de bee-
keofgragtcn tckomcnof anderedoor hunnehuizingen ma planken daar over te

laten
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firaat (p), Heer Jan Ridders-fteege (^), rondom de kerk (r), de
Tooreiijiraat {s), de Kerkftraat Qt)

r>
iiec voorlle gedeeke van \

K 3 Wefi-

laaten gaan , onder andcren op dezc bewoondcrs wel voornamentlyk het oog zal

hebben gehad , immers dat deze llraat al vrocg bebouwt is gcvveeft, blykc uit vcr-
fcheide oude bricven> wy zullen drie of vier llukkcn uit zulke befcheiden tot bc-
wys hier te berde brengenj Een buys en erve fiaende in die afterftract ah men tcr

Spoeyewaert gact^ Ao. 17^91. Op een buys gelegcn an die afterivech dacr mm ter Spoeye-

ivaertgaet Scc. Gcgeven da dingsdages na dcrtiendach in 7 jaar ons Hecrcn AI. CCC.
negcn en zeventig. Nog uit eenen andercn brief} twee cameren fiaende fafteromme daer
men ter Spoeye gaet^ 27. Fcbr. 1480. Op een lleene Camer leggende an die afterfiraet

op die Hofgragt ^ bdent ten nooraen die aftetfiraet voorfz.f St. Pictersdacb Ao. M.
CCC. zeven en veertich.

(p) Deze ftraat is mcde wel oud, maar fchynt haaicn naam eerfl na 1400. ge-
kregen te hebben. Onder het kapittel van de lliaaten , in 't mecrgcm. Rcgiller,
vind men op 't Artikcl van de Flaming-firaat verfcheide oude brieven , fprckendc
VAnhuizengelegen in die Cafeyede ftraet^ Scc. Dus in eenen brief van 1407. verze-

kert op een buys gelegcn up ten zuytoollen houck in die Kcrkfiraete^ belent op die zuyt-

zyde op dat ivcfteynde de Cafeyede firaete ^ op die noortzyde op dat oofieynde IVillem Hee-
ren Aelbrecbtfz van der I! atcringe 6cc. Palmenfondag in 't jaar M. CCCC. en zeven.

weinig na veertien hondert komtzy klaar met haare benaminge voor. Een buis in

die Flamingftraet , belegen an die oeftzyde 13c. Op onfer foeter Vrowwen avont te

Llcht'mijje Ao M CCCC. vier entivintich. In den jaare 1584. of ifSf. ontllond

in deze ftraat zulke zvvaare brand , dat alle de huizen met dc mcubelen daar in door
den vlam verteert wicrden. Zie Refolutie van Holland van den 11. Februarii en
6. Mei if8 M. waar by de Statcn aan de cigenaars wegens hun groot verlies en
fchade vrydom van verpondinge voor eenige jaaren vcrgunden. Zic mcde Refolutie

van den 4. Mei i f94.

{q) Deze fteeg is ons onbekent en fchynt gekomen te hebben in dc Vlaming-
flraat of daar ontrent. Hoe 't zy, debrief ftaat onder hct zelveartikelgeregiftreert,

fol. ^31. en luid vcrkort in dezer vocge : ivy Scbepenen in den Haghe &cc. enbeken-

de fculdicb te wefen vcrzekert op een buys gelcgen in Hcer Jan Ridders-fieege op den

hoock an die ooftzyde van den firaat ., bcknt op die zwtzyde en luellzyde die Cafeyede

ftraet , an die twortzyde Scc. St. Pancras avont Ao. M. CCC. twee en tnegen-

tig.

( r) Schoon wy tot noch toe wcinige befcheiden hebben, fprekende van huizen
ontrent deze plaats, zoo is 't nogtans waarfchynelyk dat 'er al voor den jaare 1400.
alhicr huizen zullen hebben geftaan, immers uit eenen brief van den jaare 141 1.

blykr, dat de noortzyde van de kerke toen al bebouwt wasj en nog klaarder uit

eenen brief, gegcven woendags na St. Matthysdag Ao. M. CCCC. zeveiuliien,

luidende in dezer voegc } Wi Scbepenen van den Hage t^c. ivelke renten by hem vcr~

Jekert heeft op Jam Gillifzoens cameren an die noortfyde van der kerke .y belent an die

luefizyde &c.

{s) Onder het artikel van de Toornftraet in 't meergemeldc Regifter vind men
den volgenden brief: Wy Scbepenen in den Hage docn condt alien luaen, dat voor ons

quam See. ivclke renten by hem verzekert heeft op een buys en op een boffiede, die belegen

becft op de noortzyde Jan van Oudeivater en cp de zwtzyde Jan van Lcckcrkerk ficc.

Gegcven in 't jaer ons Heeren M. CCC. drie en tfcventig des manendaches na beloken

Paeff'cben. Dognietuitdrukkingevan den naam in eenen brief van den jaare i4fo.

,, Een huis en erve gelcgen in die loornfiraet , belegen aen die noortzyde Ghyf-

„ bert Claefz. an die zwtzyde Maritgen des Prochypapenjonkwyf en an die zcl-

,. ve zyde after Bruyn die maetfclaer, op dat wcfteynde die Doelen ^ en op dat

„ oofteinde die Heerrtraet &c. Gefz. den 10. Scptemb. i45'o.

(t) Uit de befchryvingc der belendingen vandehuizen,moctcn wy bcfluiten,dat

dezedejegenwoordige6'^/.7oo//?r<?«/is, welke ookin oude brieven de St.Jacobs-Jiraat
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Weftchide (c;), Jan Heindriks-ftraat (ty), het voorfte gedeeltevan

het Noorteiiidc ( .v ) 3 ^acir men na ScJievelinge gaat , de Molenftraat {y ),

gcnoemt wdrd , hcbbende den naam van de Schooljlraat eerii. na Ifoo. bekomen,'

om dat dc publykc ot Latynfche Schoole daar in ontrent dien tyd gewcell is. Dae

zy al in 1407. dc Kerkllraat genaamt is geweeft, blykt uit den volgcnden brief:

fFy Schcpencn in den Hagc &c. en 'verzekert op een buys gelegen upten fuyt-oofthouck

in die Kcrkftraete^ belent up die zuytzyde op dat wcfieyndevan de cafeyede ftracte , op

die noort/ydc op dat oofteynde J4' idem Heeren ylcibrechtfz van dcr fVateringe 8cc. ge-

geven Palmcn Sondag Ao. M. CCCC. en/even. Nog in eenen gelyken brief, ge-

dagtekent 8. July 142.4. een buys en erve in de Kerkfiraet, belegen op dat 00ft en

ztiyteride Pieter van dcr Goci , noortzyde Jdam van Ckve , iveft die Heereftracte &c.

Met den naam van de St. Jacobsftraat was zy bekent in 14(^5. „ Mr. Willem

„ Ghcrrifz Priefter verfekert ten behoeve van de H. Gceft in den Hage zekere

„ renten op fyn buys, daer hy in woonde, ftaande in de St. Jacabsjiraat^' en nog

„ op fyn Gamer en erve, ftaende in de Vlumingftraet op ten hoock van de St.

,, Jacobs-ftraet
.f

£cc. Z5. April I4(5f.

(1;) Hoe verre het Wefteinde voor den jaare i4oo.betimmert zy geweeft, kon-

nen wy niet regt zeggen. Na alle fchyn maar voor aan, om dat de VIeerfteeg on-

trent het midden der vyfticnde eeuw de uitterlle limite van den Huge aan die kanc

was
,
gelyk wy nader zuUen aantoonen. De oudite brief, die ons nopende hec

Wefteinde is bejegent , fpreekt van een buys in 't H^efteinde ticgens Hecr Ghyf-

kyns van Diepenburcb over ^ en belegen an die oeftzyde Jan Henrickszoens-ftr.iet, op

dat zivtemde Jan Jllartfz. op die iveftzyde Jacob Mouwertfz ficc. Meyavont M.
CCCC. endrie.

(w) Een buys in Jan Hendricks-ftraet ^ belegen op die zwtzyde Claes die Cock , op

dat "wefteinde Pieter ff-^iuem/z ., op die noortzyde yi^rnt Jacobfz &c. St. Servaef-

dach Ao. M. CCC. vivc cn't ncgentich. De oorfpronk van de benaming van deze

ftraat is te zien uit het volgende extract : Een buys in Jan Heinricxs-ftraet belegen

op dat oofteynde Jan Heinricxszoon zelve^ op die zuytzyde Gcryt de Cofter S<.c. St.

Pancras avont i3Pf. Zoo mede in eenen brief gedagtekent St. Servaesdag

(at) Dat het begin van 't Noortelnde al zeer vroeg moet betimmert zyn ge-
weeft, is genoegzaam aftencmen, uit de limiten in het hier vooren opgegevcn
Privilcgie van den jaare 1370. befchrevcn, dewyl aldaar het Noordcinde ah mcnte
Scbeveninge gxat woordelyk vermelt werd. Daarenboven is nog voor handen een
oude brief van den jaare 1528. die tot een huis eertyds geftaan hebbende in 'c

Noorteindc bchoort : de woordcn zyn dezc : „ Wy Sccpcncn in die Hage maickcn
j, condt en kennelick alien den ghenen die defcn brief zuUen fien of hooren lefen,

„ dat voor ons quam Jan van Haerlem en beleide dat hy vercoFt hadde Sphnter en
„ Alyt zyncn wyve een pont HoUants 's jaers in erfhcur, waar op zyne hofftede

„ leggende alrenaaft Pynachers an die zuytzyde om ix. pont Hollants , voorts

„ foe falmcn bctaelen dat voorfz pont ons Vrouwcndach te vuytgaende oeft, In
„ oirconde defen brief befegelt mit onfen gemeenen zcgel, gedaen in 't jaer ons

„ Heeren duyfendt drie hondert acht en twintichop onfen Vrouwendach vuyt-
„ gaendc ocft. Als mede nog twee andere brieven d'ecne van den jaare 1 3^5. en
d'andere van 1571. beide in iffy, nog geveftigt op 't huis vmCorn. Willemfz
van Ryn.,bakker indeWildeman-j welk uithang-bord tans nog al te wel bekent is,
om 't huis hier nader aan te tooncn.

(y) Schoon wy geen brieven voor handen hebben aangaande deze ftraat die
v^^"" H"^^- gedagtekent zyn, zoo kan uit dc verfcheidentheid der belendingen
van de huizcn

, welke vermelt werdcn in brieven even na den gem. ja;u-c gepaf-

n"' y^^'^^^y'^^^^*"^^" ^^crden, dat deze al lang voor 1400. moet zyn bewoont-
Dcoudftcbnet, die ons van deze ftraat vertoont is, is van den jaare 1403. waar-
ingefprokcn werd van een buys in die Moleftraat^ belent ten -weften Heer... van.

Egmont^
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en liet Heiilftraatje {z). Zedert 'den ja^re 1400 tot den jaare vyf-
tien Jionderc zyn de nagenoemde ftraateti , voor zoo verre de oude
brieven ons weder aan de hand geven , nog aangelaouwt , te

weten J de Nobeljiraat (a) , de Jonhuroim Ida-ftraat {b) ^ de

Geeft

E'rniont , an die ooftzyde Heer Gberryt Joryfz. &c. gedagtekeyit Mcy avond M.
CCCC. drie. Nog in eenen anderen j Een buys en crvc dat by Icggende bceft an die

noortzyde van die Mokftract^ en bceft bekgen an die lueftzyde IVillem van Brabant^
op dat murtcynde Frank Danielfz. , ^en op dat oeftzyde Maertcn Platbuers I3c. 8 Mey
141 3. En eindelykj Een buys an die nobrtzyde van de Molefiraet , belegen an die

wefizyde en op dat noortcynde Machielt Beyers wedmve , iin die ooftzyde Piefer I'd.

St. Jans avont Ao. M. CCCC.Je-veKtien.

( z ) Toe bewys van de oudheid van 'dit ftraatje , ziillen wy allcen cenen brief

bybrengen, Ipreiccnde van een buys en erve in'die ffrdete over die Heuk .^belegen an die

weitzyde Fcyken IFillemfz^ op die ooftzyde IVillern de Molenaer ^ i\c. ge^evcn op St.

Pieters avond ad vincida. y!o. M. CCC. vyf en tagtig. De Heule, in dezen brief
vermek, is dat bruggerie of overvvelfzcl,'tgeert ovcrde Beek,welke langs de hui-
zen aan de ooilzyde en vervolgens voorby die llraatje heenen loopc

, gelegen is
•

Van welke Heule dit ilraatje dan zynen naam bekomcn heeft.

{a ) Schoon ons tot nog toe weinige oude brieven van deze ftraat met den naam
zyn voorgckomen , zoo blykt nogtans uit het volgende extradt , dat dezelve ai

voor I f00 betimmert is gewceft. M'^y Schepenen in den Hage doen condt alien Itiy-

dcn 8cc. en deze voorfz renten heeft by -verzekert op zyn buys ftaende in de Nobelfiraet
heiegen an die iveflzydc Ctacs die Decker .^ an die nocrtzyde tmytgen kaersniakers ^ en
an't ocfieynde Da>7imas diejuliers kinderen.^ Sec. Gefchreven op ten 17. Decernbris
in 'tjaar ons Hceren M. CCCC. negen en tncgentich.

(b) Deze ilraat zegtCretfer in zyue Befcbry-vinge van ""s Gravenhage pag.^z. , dab
haaren naam bekomen zoude hebben van eene Jonkvrouw Ida van Doip.^ welke
00k zoude zyn gewecft Stigcerefle van het HoFje in dezelve ftraat gelegen j dog
hoe groffclyk hy hicr in dwaalt , zal blyken, a!s wy het zelve Hoije hierna be-
fchryven : Ondertuflchen is het zeker , dat deze ftraat met den naam van Jonk-
vrouw-Ida-ftraat wel hondert jaaren voor de bouwing van 't Hofje a! bekent is ge-
weeft, zoo als te zien is uit den volgenden brief : „ JVy Schepenen in den Ha-
ge &c. en deze renten heeft hy verzekert op zyn buys en erve gelegen op ten hoock van
Jonkfrau Lkn-flraet , en heeft belegen an die wefizyde Bertbelmeus Pertant met fyn'e
earner

e

, op dat ivefcynde Heer Arent van Gent , Ridder j an die noortzyde en oefteynde

die Heerfiraet &c. Gefchreven op ten 13. Mairte I4f7. Waar by wy nog zuUen
voegen een tweeden brief, hoewcl jonger gedagtekcnt, dog egter nog wel veertig
jaaien oudcr als het Hofje is, en waar uit ook kan gezien werden dat de huizinge
daar in vermclt , al lang voor het datum van den brief in dezelve ftraat heeft ge-
ftaan. „ Wy Schepenen in den Hage doen condt alien luyden, dat voor ons ge-

5, komen zyn die H.Geeftmeefters van den Hage, en hebben ons te kennen gcge-

„ ven, hoe dat aen henl. gcfoUiciteert en vervolgt wordvan Jonk' rouwc Hillegont

„ van Boftchuyfen weduwe van wylen Gillis van Oiftende , hoe dat die H. Geeft
„ van den Hage jairlicxs heeft aen renten ftaende op die huyfinge en erve van wy-

len Goitfchalk Oem van Wyngairden haer fufters man was , de fomme
van .... welke huyfinge gelegen fyn aen de zuytzyde van Jonkvrowwe Ide-

ftract , en alfoe die Jonkvrouwe Hillegont die vooriz huyfinge vry vercoft
heeft als voocht van de kindcrcn van de voorfz Goitlchalk Oem van Wyngaer-
dcn , nyet wctende dat dacr eenige renten op 't voorfz huys ftondcn , dat die H.
Gecftmceftevs te vreden fouden wefcn mus die voorfz twee ponden . . . te ftel-

Icn op hai* huyfinge daer fy nu ter tyt in woont ,
gelegen in't Noorteinde , (^c.

Bezegek mit onfen gcmeen zegel op den Z4. Mairte Ao. XVC. en veerthicne.
Was ondeitekent , H. himons.

•y>
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Geeft (c), de Foyi-ftraat (d), de Jleerfteeg Ce), d&Lorreftraat (/),

At'Sak (^)j dQ Nkwjojiraat (h), de St. Fieterftraat , nii \Gort-
ftraatje

(

c

) Dat dc Geeft al zeer vroeg en ongetwyfFclt voor 1 400 met huizen bczet is

cewecll: is gcnoegzaam af te ncmcn uit dc mcnigvuldigc bricven , fprekende

vanlniizen, itaandc op deGecft, als onder andcren een buys gekgcn op die Gcejl

voor cles Procbypapcn 5 en heeft belegen an die oojlzyde Zivagerken, an die zehe zyde |
Floris "van Backum , an die ivcflzydc op dat noorteynde en op dat zi^teynde die Ban-

tvc^hc Sec. Ge/z. op cnze Zucter Froinvendach Ao. M. CCCC. negenthien. Nog
een buys gelcgcn op dc Geeji op dat noorteynde die Procbipape van den Hage

,
gedagtc-

kenc den ii. Novcmb. anno M. CCCC. negen en vyftig. Twee htiyzen en erven ge-

lcgcn op die Gecjl , belegen noort . . vjcjl . . zivt . . en op dat oejieynde die beerftract^ &c.

den ip. April 1452.. en zoo voorts. Dc rede, dat deze Itrcek van den Hage zoo

vrocg bebouwt is geweeft , was , dat de Palloors wooninge of Waiande , waar

van wy hierna een atzondcrlyke befchryvinge zuUen opgevcn , daar ontrent gele-

gen was.

{d) De bcnaminge van deze ftraat geven \vy zoo wy dczclve vermelt vinden in

cenen brief van denjaare 141 1. een buys gelegen op die Gccfi in FoyJIraet , en beeft

lelegen &c.

(e) Hoewcl wy verfcheide affchriften bcbbcn van biieven, fprekende van de

Vlecrfteeg,zoo zullen wy'er nogtans, oni den Lczer niet te verveclcn, maar eenen

voor den dag brengen, die zeer aanmcrkelyk is , om dat in denzelven ook gelpro-

kcn word van den hecke , als zynde deze l1:ceg tocn ter tyd de uiterfle limite van den

Hage aan de wellzyde, daar een hek of flagboom ftond, waar mede de-tocgang

wierd afgefloten , zoo als wy te zyner plutze nader zullen aantooncn ; de brief

luid in dezer vocge : „ Wy Schrpcnen in den Hage doen condt alien luden, dat

5, voor ons quamcn Katryn Claes janfz. wediiwc mit Jan Schout hoeren zoon en

„ gccoren voechts hant en lieden clck te famen fchuldich te wezen Diert Gerytfz

„ of den houder van defen brieve vier pont Hollants .... Ende doze voorfz

„ rcnten hebbcn zy hem verfekcrt op een buys en erve gelegen in 't Weftcyndc

„ van der Haghe op ten hoock van den Ficerlteech , en op twee cameren daer af-

5, ter an gelegen mitten pishufe naeft den hecke ^ welk buys, cameren en erve mit-

,, ten pishufe belegen hebben an die oeftzyde en op 't noorteynde Katryn Clacs

„ Janszoons en Jan Schout voorfz , an die vvellzyde dc Flecrfteegbe , en op dat

J, zwteynde die Heerftraet, fonder eenige rentcn daer op ftaende, behouden den

„ Hcer zyn recht. In kennifTe &:c. Gefz. dertich dagen in ^'lairte in 't jaer ons

„ Heeren M. CCCC. twee en vyftich.

(
/") M^y Scbcpenen in den Hage doen condt alien luden &c. ende deze voorfz renten

heeft by bcm verzekert op een buys in '/ Wefleynde van den Hage , belegen an die oojl-

zyde Jan Mercelifz^ op dat ziuteynde Witte Claes., an die iveflzyde de Lorrcjlcegc
^

en an dat ooftcynde die Heerftraet. Gefchreven den f. Febr. 1460. Waar by wy nog
voegen een extraft uit het teftament van Clacs Govertfz. en LysbethGovertfz.,cgte

luidcn, in deze woorden j f'oort fellen die H. Geejlmcefters in den Hage ten eeuwige

dagen houden tn raeck en in daeck dertbien cameren die Claes en Lysbctb voorfz ftaende

h-adden in die Lorreflraet, enfellen dair altocs om Golds iville in laten ivoonen dertbien

arme menfcben 6cc. Geconfirmeert by Schepenen van den Hage den 14. Dcccmb.
Ao. 1463. Deze ftraat is eerft in den jaare 16 17 beftraat , als biykt uit hct ver-
Zoekfchrift van degemeene buuren en gcerfde in dezelve Jlraat y mitsgaders de Mcejlers
en Regenten van de H. Geeft armen van den Hage^ waar by zy te kennen gaven,
datze des -winters tyd byna es leggende als een moerafj'e , &c. als mede uit het appoin-
tement by dc Magiftraat daar op verleent den 1 1. February 16 17.

(,?) Dit is tans maar een poort of flop, waar in eenige huisjes ftaan, gelegen
aan dc wcftzyde vandc kcrk, dog werd in eencn brief van den jaare I44f genocmt
ccn ftraat ; ,, Wy Schepenen in den Hage doen condt alien luden , dat voor ons

„ quamen Witte WiUcmfz, JanClaefz, Picter van den Bofch en Pieter Claefz,

„ H. Geeft-
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traatje (/) , de Voiders-gragt , nu de Gtmlde-gragt genaamt ( /&)

,

L de

„ H. Geeftmeefters in^den Hage ; Ende licden dat fy van des H, Geeft wegen
„ vercoft hebben den gemeenen Dekenbroeders van den H. Cruys tot den H.
„ Cruys-gilde bchoef, een buys en erve gelegen in den Sack , welk buys en erve

„ belegen heeft an die oeftzyde die H. Geell vooifz mitter Schoel , op dat zuyt-

„ eynde Alyt Gheryts dochter, an die weftzyde die H. Gcell vooifz. , en op dat

„ noorccynde dc Heerftraet ^geheten die Sack, 13c Gcfz. op ten xxviic" dach in Au-
„ gufto in 't jaer ons Hceren M. CCCC. vyf en veertich.

(^b) Schoon \vy geenc bcfcheiden van dcze ftiaat hebben dan na den jaare

1400, zoo ondcrllellen wy egter, datdiellraat al voor dien tyd zal zyn betim-
mert geweell , devvyl zy gelegen is in 't midden van den Hage , regt over het
Stadhuis, tuffchen de Veeneitraat ten ooften , de Vlamingftraat ten zuyden , de
Kerk- nu Schoolilraat ten weften , welke drie genoemdc ilraaren al voor den jaa-

re 1400. met namen bekent zyn geweeft , zoo als wy hier vooren reets hebben
aangetoont. Van dit gevoelen is ook de Heer Jftcob van der Does in zync Befcbr,,

' van 's Graven-hage , als hy in zyne aanmerkinge op dcze ftraat , loofte bladzyde,

zegt , Niet nieu-w , ten aenzien van de gcbouwen en buyfen , die in dezelve Jlaen , alfoe

bet cen van de oudfte jtraeten van den Hage is, maar allcen in naam. Deoudfle
brief, dien wy voor alsnog van deze flraat bekomen hebben, is van den jaare 1437,
medcbrengende verkort ; „ Een buys in die Veenftract (heckende doorgacns totter

„ Nieuwjtiact , die Willem Engbrechtszoen gcordincert heeft , belegen an die

„ zwtzyde voor Pieter Gerritfz. , en after an die zelve zyde Jacob Willemfz. , an

„ die noortzyde voer Pieter . . . en after an die zelve zyde Aelbrecht Hendiickfz.

„ op dat oollcynde en weiteynde die Heerftraec i^c. Gefz. den 4. O£lob. Ao. M.
.„ CCCC. feven en dertig.

(?) Deze ftraat werd vermelt in eenen brief van den jaare I4f 5. En deze rcnten

heeft by vcrfekcrt op zyne buyfingc gelegen in de Sie. Pieterftraet, belcnt ten ooften die

Becke &c. Naderhand is dezelve genoemt geworden het Gortftraatje , als te zien

is uit het volgende extract > „ Een buys en erve fhaende ende gelegen in Sinte Pie-

„ terftraet alhier binnen den Hage , alias genoemt 't Gdrtfteecbgen , belcnt aen de

„ oollzyde die huyfinge en erve eertyts toebehoort hebbende wylen Mr. Cornelis

5, Barthouts, Griffier van de Leenen 8cc. zp Augufti if6p.
{k) Tot bewys dat deze gragt , al vroeg met huizen bezet , en by de

Lakenvolders en Verwers bewoont is geweeft , zuUen wy alleen twee of
drie extraclen uit brieven , tot dezelve gragt behoorende , bybrengen.

„ Een buys ftaenJe op de Folresgraft , belent ten weften Coen Leydecker ,

„ an die oeftzyde en dat wefteyndc Ermgaert Willem de verwers weduwe, en op

„ dat noorteynde die Hecrftiaet l^c. Gcfchrcven en bezegelt den 12. Decemb.

,, Ao. M. CCCC. een en vyftich. Nog „ een buys belegen an die noortzyde en

„ op 't weftcvnde Jacob Pouwelszoen en an die zwtzyde die Folresgraft , en op

„ 't oefteynde die Heerftraet i^c. den 4. Juny en 2.9. Decemb. I4fp. Als mede,

„ nog een buys ftaende op die Spoyc an die weftzyde van der vaert , mitter ver-

„ werycn en mitten thuya en erve ftreckende op die Foldersgraft , dacr toe beho-

„ rcnde , belegen an die zwtzyde voor totter verwerien voorfz. toe Bertelmces

„ Willem Backerszoen, en van daren afterwaert an die zelve zyde die Volresgraft

„ voorfz, up 't wcfteynde die gemeen bucien wonende op die graft after Lysbcth

„ Vrankcn Jacobszocns Weduwe, an die noortzyde Willem Pieterfz voorfz. mittc

„ huyfinge en erve geheten die Olymolen en Orsmolen, en op 't oefteynde voor

„ de Heerftiaet , en after op 't wefteynde dc gcmecn bueren wonende op die

„ Spoye voorfz. twiflchen die Folresgragt en den huyfe voorfz. l^c Gefz. op H.

„ Kersavond Ao. M. CCCC. ncgcn en tfeftig. Hoe 't ontrcnt deze gragt in voo-

rige tyden gelegen is geweeft , toont de navolgcnde brief aan. ,, Wy Schepenen

„ in den Hage doen condt alien luden , dat voir ons quam Ghysbrecht Knoop en

,, verliede fculdich te wefen Willem Pieterfz, of den bonder van defcn brief, drie

„ pont Hollants payement t sjaers ewelic ftaende gelt daer men wyn en broot om"

„ coopc,.
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de Footen (/)-, cnde Niemve<fFefiJtraat (fn).

Oncreni: liec midden dcr vyfciende ecuw , warcn de uiterite paalen

van den Ilagc aan dc zuidzydc de St. Anchonis-brugge , en aan de

wcilzydc de Vlcerfteeg en 't erf van 't huis van Allendelft , daar nu

dc Lorrcfli-aac is. En v/anncer de Heeren Raden van den Hove in

dien tyd ecnen misdadigcn banden , waren dcze ch plaatzen, daar

de zuke ^v•lerden uicgeleid, gcl/k 't zelve uit menigvuldige criminele

I'en-

)>

coepc, te betalcn die jaeren op te Mcyedach, en defe renten heeft hy hem ver-

fekeit op de helftc van een iluk lands , dat hy gemeen heeft met Claes Jacobfz,

en gelegcn over Sinte Jnthonys brugge an die oellzydc van den Delfwech', welk

heel land voivfz.belegen hecfc an die noortzyde dLXcTulres mit ho; en frw»,janjanfz

en cen dcel tuyncn an dczelve zyde, op \ oottcynde Willem Pieterlz vooriz. zelve

en een deel tuynen an dat zclvc eynde , an die zuytzyde Mees Claefz enz. en op

't oofteyndc dc Delfwech > Endc deze voirfz. renten heeft hy hem voirt verze-

kert op fyn huys en erve , ftaende op de Volresgragt &:c. In kcnnifle 8cc.

Gcfcreven op ten xviij. dach in April M. CCCC. en tfcventich.

(/) Hoe de Pooten in vroege tydcn gcftelt is gcweell , kan uit eene oude afte

gezien werden , welke wy , om eenigc aanmerkelyke omftandighcdcn in dezelvc

vermelt , waardig geagt hebben uit te fchryyen > en is te vinden hier na onder dc

Bylage C. Dat langs dezen weg, die zyncn naam bekomen heeft van de Willige

pooten, die langs het waater geplant waren, al vroegjeer die tot een ftraat is gemaakt

geworden, huizen zyn getimmert, kan uit verfcheide brieven blyken : „ Een

„ twyn en erve gelegen an die zwtzyde van den Pootivege en voort op zyn huyfin-

„ ge gclcgen an die noortzyde van de Pootenwege langes die Houtgraft en waterin-

„ ge &c. den i 3. Januarii Hfr. Een huys en erve ftaende in die Pooten , bele-

„ gen an die wellzyde Jan Hugefz. , zuyteynde Engcl Heinrickfz. , an die ooft-

„ zyde Jacob Dirckfz , en op dat noorteynde die Hcerftraet &c. 25. April 1452.

Nog een huys gelegen in die Pooten doirgaende tot op ten floet van der wcy-
den, en heeft iTelegen 8cc. i. Febr. 142,2. Uit cenen brief van den jaare 1498.

fchynt, cat deze weg tocn al een Ilraat was , immers %y werd alzoo in de volgen-

de aftc genoemt. „ Wy Schcpenen in den Hage doen condt alien luden , dat

,t voor ons quam Jacob Adriaenfz. , Jan Hughe Claeszoen van Dam , Cornelis

„ Hoochftraet Willemfz. en Aernt Pieterfz. H. Geeftmeefters in den Hage , en

„ kcnden en licden dat zy ontfangen hebben van Jonkvrouwe Jacob Jacob Buyfers

5. wcduwe , drie Schepen-brii-ven .... fprckende op een thuyn leggende in de

„ l^ootcn an die zwtzyde "lan der flraeten , en voorts op Gerrit van Wayenburch
huyfingc an die ooftzyUe van de Pooten Sec. Gefz. op ten xj. Macrte Ao. M.

, C(JCC. agt en tncgcntig.

{m) Uit de befchryvinge der belendingen van deze ftraat zoude men moeten
befluiten, dat het de jegenwoordige Hooge-^kuivflraat is> immers dat deze Nieu-
•we-We^jiraat ontrent het Voorhout gelegen heeft , is niet duifterlyk uit den volgen-
den bicf af te nemen. „ Wy Schepcncn in den Hage 13c. en deze renten voorfz

„ heeft hy hem verzekert op zyn huifingCj earner en erve ftaende in de Nyeynvefi-

„ firact in V Vnorhout^ belegen an die wcftzyde Geryt Danielfz. , op dat noirt-

„ eynde Pieter Janfz en Oetgair Roemerszoen, op dat zelve eynde an die oeftzyde

5, Jacob .... op dat wefteynde die Hcerftraet {iff . den 20. Macrte 145-7. Met
de-.i zclvcn naam komt zy 00k te vooren in den hier vooren opgegeven brief van
Hertog Philips van Oojlcnryk ^ van den jaarc T497. met deze befchryvinge, een
huys in den Nyetiweflraete aldaer refponderende achter in V Voorhout , daer zckere lege
erve acn leggende es onbetimmert 8cc. In eenen fondaticbrief van ecne Vikarie op
't H. Gceft-altaar in de Parochiekcrkc van den Hage , gedagtekent den 3. Nov.
If 52. waar by cenige renten werden befproken , werd deze ftraat genoemt de
grootc Nicu-weftraat. En in ecne Keure van den Hage op de Buur-waake , van den
30. Octob. If68. de Hooge-Nitwwftraat.

5)
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fententien, welke diiar van als nog in de Regiilers van'tHof (;/) ge-

vonden werdcn, kan Averden aangecoonc.

Na den jaare vyftienlionderc heefc men meerder ligt, Jioe de Haag Geftei-

gcltelc, en in wac ftraaten verdeek is gewcclt De eei'fte afte, welke tt^iiFe

ons daar van voUc keniiis geefc , is een Ordonnantie op het waken in
yaecTii

den llage, van den jaare 1^6}. , waar by de Haag in vier qiiartk- dcnjaa-

reii werd verdeek ; Jiec eerite vierendeel bevatte de navolgendc r*; if^®*

fti'aaten.

5, De Markt , rondomme de Kerke , Jan-Hen ricks-ttraet , die

5, Schoolllraet 5 de Nieuwftraet, de Vlamingkraet , k Weftende ge-

5, heel uic , de Lorrcflraet , de Vlcerfteegli , de Geeft , met den

„ ommccrom by den Paitoir en de Thoeren-ftraet.

„ k Tweede quartier , de Gafthiiys-fteeg , de Warmoes-markt

,

jonkfrou Ydenilraet, de Molenftraec, de Hoogftraet totte Plaecfe,

de Papcnftraet, de Nobelftraet, k Noort-cynde (0) , beginiiende

van de Plaetfe af recht uytgaende ten eynde toe.

k Derde quartier, de Plaetfe, de Vyverberg (/) ) , de Knoter-

dyk, k gei>eele Voorhout en de Hooge-Nieuw-llraet.

k Vierde quartier, k Achteromme niette Spoey-ftraet , de Poo-

ten mette ooll en weflzyde van de Spoeye , de Laen ( </ ) ? de
Li „ Vol-

(») Zie bet Ree;ifter van Criminele Scntcnticn
,
gcquotecit A. fel. , l^.^yy. enz.

{0) Het iSooitcinde was in voorige tydcn de voornaamlte doortogt van den Wa-
ge, van allcs 't gccn uit het 00 lien en nOorden na Braband en andere Landen ge-

voerd wieid. Ln dewyl dit een mocrafligc weg was , des winters naauwclyks te

gebruiken, vcilcendc Koning Philips dc twesde de Regeerders van den Hage in

den jaare 1 561. ottrooi, otn den zelven te mogen beflraaten , en , om de kolten

daar toe te vinden , een tol of impofl: te llellen op alle doorrydcnde wagens, kar-

ren, enz. Zie Bylage D. i. en 1. loc.

(/») De Fyverherg^ die zyncn naam bekotnen heefc van de hoogte door het op-
gcworpi^n Zand uit de Vyvcr, was oudtyds zoo ten ooften als ten weften met een
muur afgefchoten , gelyk niet allcen de oudc bricvcn getuigen, maar 00k uit het

oude kaartie van Guicciardyn af te nemen is. De muur ten weften licp van 't

huis van de Graven van Egmond af zuidwaards op tot de Vyver toe, en had flcgts

een poortie met een deur, waar door men in en uitging. Wanneer deze muuren
van daar zyn geruimt , vinden wy nergens aangetckent. Ter zelver tyd flond ook
op 't wefteindc vxn de Vyverberg een groot kruis

,
gemeenlyk het Heilige Kruis

genaamt, en daar voor het Schavot of zoogenaamde Groeiie Zootje , zynde de
gewoonlyke gercgts-pkatze van den Hove, daar de criminele fententien aan de
misdadigcts wierdcn ter executie gcftelt. En mitsdien wicrden zy gecondemneert
gebragt te iverden op '/ Schaffot , 'voor dat Heylige Kruys aan de Plaetfe alhicr in den

Hage^ enz. Zie Regifter van Crimin. Sent, van den Hove,gequoteert A. fol. 17.

i-erf.f if. en 59. als mede de Sententien en Gewysden van den H. en Prov. Rade,
gedrukt \66i. pag. 57. Dit Schavot of Grocnp Zootje hceft aldaar nog geikan

tot den jaare 1719. als wanneer het zelve op 't vcrzoek van dc eigenaars en bewoo-
ners der bygelegene huizen f na dat het in vorigc tyden meer als eens vergcefs vei-

zogt was) eindelyk is weggenomen gcworden.

^.{q) Dezc Laan plagt te loopen van dc weflzyde van het Spui tot het zuiteinde,

nu de Wagcftraat over dc St. Anthonis-brugge , en wierd de Folders-Laan ge-

nocmt J en moct dcrhalven onderfcheiden werdcn van de jcgcn\voordige ftraat dc

Laan , wclkc van dc wcekelykfche markt tot dc Lorrefttaat ftrekt , tuffchen dc
Princcgragt en \ Wefteinde , ch ontrcnt i6jo. eerfl is begonncn bebouwt te

vrerdcn.
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Gctal

der hui-

zeii in 't

def zcf-

ticnde

ecuvT.

Uiterfte

limite.i

ill ly 5-3.

Twee
oude
kaarties

van den
Hajie.

„ A'oldcrs-nMfc mcttet Padmoes , en 't Zuyteynde mette Veen-^

PIct gctal dcr huizen was Jiier al in den beginne van de zelhende

eeuw- zcer aiinmcrKclyk, want als in den jaarc i^if. Jiet Haartltede-

£;cld door gcheel Horhind wierd uitgefchreven, wicrden in denliage

gctck 1 1 18 huizen of iiaartttcden , en zulks viy meerdcr al^ in de

klcine llcden, ja hct getalquam zelfs hyna overecn met dat van Rot-

terdam', daar terzclvertjd maar 1138 Jiaartfteden bevondcn wicr-

den. (r) i'-n wat belangt de Well-V riedche of iN'oort-Iiolhindfclie

ftcdens daar van was //00/v/ toen noch v/el de meefte, zynde aldaar

aangetekent 1118 jnet even zoo veel als in den Plage. Maar Guicciar-

dyn (-0 brcngt het gctiU in zynen tyd (ij6o) Ilegts op ruim duifcnt

huizen; niettemin is zjne getuigenilfe aangaande de gefcekenifTe van

denliage nadrukkelyk; Ditis-, zegt \\y., 11a myne meninge het fchoo)i-

fte , rykfte cii grootfte open Dorp 'vatt ganjcb Europa : ivniit hit beejt

meer dan duyjent huyzen , en onder die 'veek goede en grote , enz. De
uiterfte limiten van den Hage waren in den jaare 1553. de St. Antho-

nis-brugge in 't zuiteinde ; de houtc brugge op 't bpuy ; 't Betleiiem-

Proftie-Convent in \ Wefteinde; de Guide \Vagcn in 't Noorteinde;

en 't huis an Mecus Goellcns in de Hooge-isicuvvltraat , Itaande in

'tVoorhout, uitwyzens zekere Oi'donnantie van den Ilage op den

brand aldaar, gec'agtekent den zo.Odob. 15-53.3 waar ^an'cXXXIV.
artikel het volgende behelft.

55 Item dar niemant 5 wie hy zy 5 eenigc bargen houden of fettcn

55 en fal binnen de bepalingen hierna volgende ; te wetcn , ingaende

35 van 't St. Anthonis Brugge in 't zuyteynde inwaerts den Hage
;

35 binnen den houte brugge van de Spoey ook inwaerts gaende ; van

,5 'c Cloofter in Betlehem ook inv\aerts ; van de Guide Wagen in 'c

,5 Noorteynde ook inwaert gaende , en van 't huys van wylen Meeus

35 Goesfens in de Nieuvvftraet , Itaende in 't Voorhout ook inwaerts

53 gaende, welk huys nu gei^ruykt word by de weduwe vim Clement

55 den Palfenier. Ende foe wic binnen dele bepalinge bargen fetten

35 wil 5 die fai dczelve bargen mogen fetten op fyn erve , behoudely-

3, ken dat men de bargen fetten i'al alfoe ruym als ccnige liuyfen,

„ dat'er blyven fal twee geheele roeden erfs ommegaende om elken

35 barch fonder huyfen ofte yet nader by ftaende 3 en dat op de boe-

33 ten van drie pontlen-

Het oudfle Kaartie van den Hage , dat ons tot nog toe is voorge-
komen , is 't geen gevonden werd in den eerften druk van den even
gcmeldcn Guicciardyns Befcliryvinge der Nederlanden , welke iiiito-

rie hy ontrent den jaare 15-60. zamengeftelt, en in den jaare 1566.
voor de eerftemaal in 't ligt gegeven heeft. Wy zullcn, om den Le-
xer een bequaam begryp van de gefteltcniire van den Hage in dien
tydte doen iiebben, net zclve alhier plaatzcn. Het tweede Kaartie,
dat van den Hage bekent is , en waar van de aftekening op 't Stad-
huis iiimgt, is van den jaare 15-70. 'c Zelve is veel naaukeuriger , en

wyfl:

(r) Zie Oilers, Befchryvinge vm Leiden pag. j-j. Bleiswyk, Befchr. van Delft
pag. 87.

(;) Befehryvinge dcr Nederlanden pag. Z33.









r

Aenwysinge . HagE.ALS DIE WAS ATSfNO 1370.



VAN ^sGRA VEN-II A G E III. Hooftst. 85-

wyll: met eenen aan , niet alleen dc geeltelyke en werreldlyke geljou-

wcn 5 niaar 00k de adclyke en uan/icnlyke huizcn , die ter zclvcr

tyd in den Hat^e ftondcn. Wy hcbben derhalven niec ondienftig ge-

oordedt , om net zelve mcde Jiier nevens to voegen.

De troul^eljaaren, die daar op volgden , benamen de ingezetenen Deeriy-

als toen alie lull en gclegenhcid om de/e hunne plaats verder uit ce ^^ ^°^'

breiden. Zy wicrd in die ongelukkige tyden niet alleen vcrlaten van van den
de hooge Amptgenootichappen , maar de burgers en invvoonders Huge in

vJugtten deze hier , d'andere daar na toe, om hunne veiligheid in '''J"^'

andere verzekerde I'teden tezoekcn, laatende deze zoo fchoone Vlek- i'l'V-*?/

kc ten prooi van vyandcn en vrienden, die dezelve mnamen (/), en

de huizen en gebouwcn zodanig ^an alles beroofden , dat de Haag,
na dat die weder van 't krygsvolk was ontbloot geworden , eer na
eenen puinhoop en ^uilnis-nell: (1;) gcleek, dan n.ieen bewoonbaare
plaats, zoo onlangs de zetel van den Staat, hooge aanzierielykc Col-

legien en den meeflen Adel van 't Land. De Heer Pieter Chriftiaanfz.

Bor, daar van ooggetuige zynde geweeft , befchryft in 't negendc
lioek z3'ner Nederlandze Iliftoricn, 't geen hy aan de Magillraat van
den Plage hecft opgedragen 5 dien erbermelyken toeftand in dezer

voege : „ Deze playlierige plaetfe , ik meene de Vlecke van den

3, Hage, was in deien jaare i^yd. feer defolaec, dear defe inlantfche

5, oorloghen , want dezelve niet alleen van den Stadhouder , Sup-

,5 pooftcn van den Hove , maer mede van alle dc Edelcn , rykc per-

35 fonagien , ende 00k mede van de voornaemlte en principaeiftc

3, Borgeren verlaten was ( meell idle binnen Delff gevlucht zynde)

55 foo dat de huyfen meefl: ledicli en onbcwoont waren 3 en foo ont-

5, ramponeert door de garnifoenen , die Jiier foo van d'cene als d'an-

3, dere zyde daer gelegen hadden , dattet fcer vcrdrietelyk en be-

3, droeflyk was te zien , gelyk ik terllondt naer de Pacificatie van

3, Gent 3 alJiier comende , met myn oogen gefien hebbe. De flraa-

3, ten waren alsdoen met gras iDewallen , veele heerlyke en fchoone

„ huyfen waren deuren, venfteren, folderen, en al 't houtwerk ver-

„ brant ; in de befte en cierlykfte cameren hadden de paerden en
L 3 beeften

(0 De Hang wierd in Bloeimaand dcs jaars if74. door de Spanjaarden , als

Baldes ten twcedemaalc voor Leiden quam , ingenomen, hec welk door den Hecr
Hooft, Ncclerl. Hift. p. 372. op deze wyze word verhaalt. ,, Met het ovcrfchot

„ rukte hy na den Haag, daar niet dan Ruykhaavcr met zyn Vendcl lag, die hem
„ nogtans aan de Geeftbrug, zoo lang met Ichcrmutfen t'antwoord ftond , dat de

„ Haghelingen tyd hadden , om 't meclle hunner have, binnen Delft te vluchtcn.

„ Dcsaavonds in 't Vlek gekomen, llofFecrd' hy 't hof met Spanjaarden, in hoo-

„ pe, dat zy daar ten minfte ecn' loop zoudcn afllaan. Zic mede Bor 7. bock op

'tjaar i ^74. fol. 21. iw/o. Ook hadden die van den Hage al in 1 572. eenen zwaa-

icn aanftoot door de Spanjaarden gcleden ; .., want , zegt Era. van Meteren Lib.

IF- fol. mihi 66. „ de ftad van Delft hield in defe beroerten ook haare poorten

„ toe , en zy namen op haer eigen koften , tot hacrdcr befcherminge , cenig

5» krygsvolk acn. Het fluitcn van Delft hebbcn die van den Haghc moctcn be-

„ koopen ofce vergelden : want die fy tot Delft uytilooten , moelten die van den

„ Hage hcrbcrghen ende alle haren moetwil lyden , endc verdragcn en gehoor-

„ (amen.

{v) Ziehier vooren pag. \6. in de aantckeninge (/).
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. liecften liaer letters geliadc ; het yfcrwerk , ankers en anders was
,' uyc de liuyfcn gerooft ; foo dat men ibude gemccnt hebl^en, dat

r de Jiuyfen'niec en mochten Itaende blyven , ende leer wejnig in-

l]
woondcren warcn daer gebleven. ja die vm Deljh 't zy uit een'

waare en wel gegronde vrees voor hunne ftad, 't zy iiit ecn' zoort

\an jalouzie , waar mede zy den Hage wegens deszelfs voortreiFe-

lykheid altyd hadden aangezien, dienden in den jaare 1575. -J''^ ^x-

cclleiitic -,
Prins Willem den eerften , aan , dat hunne Schutters ver-

fozten vlrklahnge , of men den Hage zoude doen ^'erbranden , zoo wr-

'I'e de vyandcn )?en na V JVeJtquarticr quamen te begcmn ; "N^'aar op

hj den Prins ivierd 'ver^aan en verklaart , dat aljho jonderJinge gcen

hjltael ontrcnt den Hage is , en de vyanden des fomers ben 00k in

tenten kmmen onthouden:> daeromme niet'geraden en ware den Hage af-

(rehrandt te werden ; 'verboopte niet te tnin fyne Excellentie , dat , foo

\^erre Maeslandfluys mach iverdcn beboiiden , de 'Djanden hen in dat

quartier niet foud'en begcven. (iu) In dus wierd de Haag door het

wys en vooraigtig beleid van dien nooit volprezen Voril , bewaart

van eenm algemeeneii ondergank.

De Prins,' om te tonen hoe zeer de behoudenis van den Hage hem
ter herte lag, had al het jaar te vooren, op de tyding datde Spaan-

Ichen na het opbreken van het belcg van Leiden , den Hage hadden

verlaaten, zeer fclierpelyk en op zwaarc llraffen des doods verboden,

dezelve vlcKke en inwoonderen van dien ecnig overlafl aan te docn

of fchade toe te brengen , 't zy met roven , plonderen, verbranden

of verwoeften. Het*^ Placcaat ten dien einde i)y hem vervaardigt,

luid in dezer voege :

,, Die Prince van Orangicn, Grave van NalTau, Diets, Vianden,

„ Catzenellebogen, en Hecre en Baroen van Breda, Dieft , en Erf-

„ burg-grave van Ancwerpen en Byfan^on , Stadhouder en Capitein

„ Generaal over Holland , Zeeland , Vriesland en Utrecht. Alloc

„ deur ^t vcrtrek van den algemeenen viandt van de belegcringe der

5, ftad Leyden en openinge derzelver ftad , den zelven van gelyken

5, wten Hage en ommeleggende plaetfen mede vertrockenis endielel-

„ ve verlaten heeft , waer deur die voorfz pleckc van den Hage by
„ eenige quaetwilligen gefchapen es geplondert, beroofc, gepilgeert,

„ gemineert,gedevafteert, verwoeft ofte verbrandt te worden, nyet

5,
jegenftaende \vy dezelve plecke gaeme vanalle plonderinge, bero-

„ vinge, inlegeringe,pilgeringe,ruincren,devafteren,ver\voeftmge cnde

„ brand, ofce 00k brandfchattinge gaeme foude preferveren, omme
„ redenen ons daer toe moverende , en ten einde die ontfchuldigen

„ mitten gheenen die hem felven met adrefch den viant gedreven je-

,,
gens ons en die gemeene fiieken ontgaen hebjjen , nyet en fouden

„ werdcn ovcrvallen en bedorven , SOE EST , dat wy met rype

,5 delil^eratie Jiier op gehad ''t advys van den Raed neffens ons we-
„ fende en den Provincialen Rade in Holland , wel fch.erpelick ver-

„ bodcn en geinterdiceert hebben , verbiedcn en interdiceren alien

I

33 over-

(w) Het zyn dc eige woorden die gcvonden werdcn in de Refolutien van dc
Stacen van Holland, van den ip. Mei i f/j.
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„ Overften,Capiteinen,HopIieden,Soklaten enalle andere CrychsvoIc'<e

5, te water en te lande, mitsgaders alien anderen \an wat qualite of

i, condicie dezelve zyn , dat fy ofce yeniand van henluydcn , 'c ^y
„ deur hemzelven of daer toe gcbruykende ecnen anderen perfooncj

5, hem nyet en vervorderen binnen den voorfz. plecRe van den Hage
„ ofte in eenige andere plactzcn daer ontrent en daer den viandt wt-
5, vertrocken es ofte noch wt vertrecken fal, aen te rechtcn oftedoen
3, aenrechtcn eenige dieverye, roverye,plonderinge,piIgeringe, devafte-

35 ringe, verwoeftinge, ruyneren, branden of brantfchattingCjoppeyne
vandegeene die zulcx gedaen en aengerecht ofte by eenen anderen
doen acnrechten fal hebben, geftraft te werden, te weten van dieverye,

,, roverye5plonderinge ofte pilgeringe, metter coorde ; en van ruynercns

3, devafteren, verwoeften, brand ofte lirantfchattinge , metten vuere.

„ Interdiceren en verbieden daer beneftens wel expreflelyk alien

33 Overften , Kapiteynen 3 Hoplieden , Soldaten en alien anderen

33 Cryghslieden of Cryghsvolcke te water en te lande , mitsgaders al-

3, len anderen van wat qualite ofte conditie by zy ofte yemant van
35 hcnlieden , hen nyet en vervorderen eenige ingezetenen van den

Plage ofte die daer ontrent gefeten zyn 3 te vultraigeren aen heu-
ren perfoone of goede onder dexele dat zy gedueren'de dervianden
prefentie in de Hage aldaer gebleven zyn , maer fullen daer mede

,:, laten bewerdcn den CommilJarifTen daer toe by ons gecommit-
3, teert, ten eynde die rechte fchuldigen nyet ongeftraft en blyven
5, en ter contrarie d'onnofelen van alle opprelHe behoet en befchermc
33 moegen worden ; Ende ten einde niemant hiervan ignorantie en
„ mach pretenderens laflen en ordonneren den eerften gefworen Ex-
5, ploiftier hierop verfocht 't gunt voorfz. es te publiceren in alle

53 plaetfen in Hollant, daer men gewoonehcken is publicatie te doen,

53 en hem by gefchrifte onder die hand van den Griffier van den
3i voorfz. Hove gegeven fd worden. Gedaen binnen der Stede van
33 Delft den IX. Odober A°. XV*-\ vier en tfeventich. Onderftond

33 gefchreven , Ter ordonnantie van zyne Princelyke Excellentie. In

33 kennifle van my3 ondertekent,

B. ERNST.

De Heeren Radeii van den Hove en ook die van de Kamer van Re- 2°''^=

kefnns-e, fchoonzc nu tot Delft gezeten waren, droeiren daarom freen u"
^^"

• 1 J ir^ J Jill- , T-,^^ Hove en
mindcre zorg voor den welltand en de behoudenis van den Hage; Reken-

en 3 om te weten, hoe het aldaar ter zelver tyd gefchapcn flond 3
'^^mcr

committeerden zy dcrv aarts „ Mr. Jeroiiimus van BojTe, Raed ordi- den°wci-

5, nair, en Andries Dnjk, Aleefter van de Rckeninge 3 omme hen a^nT

'

terflond te tranfportercn, en aldair hen by alfiftcntie van de Bur- van den

gemeefters \an den voorfz. Haige behoerlicken t'informeren no-
^^^'''

_ pende die victualicn , als coorn, vieefcli3 byers caes en andere dier-

5, gelyke viftualien , die binnen den voorfz. Hage fouden mogen wc-
33 fen , en voorts van de voorfz. Burgemeefteren te verftaen wat per-

33 foenen binnen den Haghe fouden mogen zyn, die den eedt van ge-

3, trouwigheyt nyet gedaen en hebben, en die zelven 't zy by clock-

33 geflach ofte anders ( gelyk zy bevinden zullen te behoore'n ) voer
3, hem te ontbiedcn, omme den voorfz. eedt van getrouwigheyt te

,3 doen.

33

33

33

3,

33

33

33
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doen en foe wie van Jieni fuarigheyt maicl: of onwillich es den

voorfz. cede te docn , audoriferen die ^an den Raide en Rekenin-

jre voorfz. die voorfz CommifUxrilfen foedanige ongehoerfaemen en

onwilligen van Co. Majt. enzyneExcellcntie ^\ egen tc belaftcn: binnen

xxiiij. uuren den Ilaege en andere plaetfen zyner voorlz. Excellen-

^^ tie toegedacn te vertrecken, op peyne van an lyf en goed geflraft

te worden. ZuUen voorts die voorfz. CommilYarilfen hen behoir-

licken informeren nopende "'t roeven en nemcn van de bceften by

, vyandc , vrybuyters gedaen , iieur informatie ftellen by gefchrift

en die zelve die van de Raide en Rekeninge voorfz. overlDrengen

,

J omme daernae op als fulcke ordre geftelt te vorden , gelyk die van

„ der Raede en Rekeninge l^evinden fullcn te l^choeren. Deze Com-

miifie was gegeven tot Delft den i6. September 1575-.

En ondertekentj

B. ERNST.

55

?5

35

Alsme-
de vail

de Sta-

ten van

Holland
tot be-

houde-
nis van

het Hof-

gebouw.

De Staten wenddcn 00k aan liunne kant alle mogelyke vlyt en

moeite aan tot behoudenis van het Ilof-gebouw , committerende ten

dien einde, na het vertrek der vyanden, by Refolutie \an den 6. De-

cemb. 15-74. Ifaac Coebel
r>
om %o. peijboneii aan te neemen ^ en daar

nicde ah Cajlekin , onverinindert vGgians de CommiJJie van den Cnjk-

le'in Franpis van Biiyreny bet Hof te he/pen beiuaren. Maar als dcze

knegten het aldaar zoo llegt maakttn , Jpo/ierende bet Hof van loot ,

jzer en anderzints, en daarenboven by nagt en ontjden daar af ver-

voerende nog veele verborge goederen , vielen daar over zwaare klag-

ten. Weshalven de Staten by Refolutie van den 30. Julii if 7 5-. „ de

Burgemeefteren van Delft auftorifeerden, om met kennilfe en ad-

vyfe van die van den Rade Provinciael af te danken en te doen

calferen den voorn. Ifaac Coebel mit lyne compagnie leggende op
""t Hof, en voorts behoorlyke ordre te ftellen , dat by den Pro-

vooft Quiryn van Borlfelen met zyne compagnie het zelve Hof
voortaen gcpreferveert en JDewaert werd , en dat de ingezetenen

daerontrenc van alle verdere fchade en overlall l^evryd en bewaert
mogen blyven. Maar wanneer de Burgemeefters en Regeerders

van Delft de Staten daar op aandienden , dat by hen raadzaam.

bevonden was, in plaetze van den Provooft Quiryn van Borlfelen

"t Hof in den Hage met de minfte koften te docn bewaren by den
Procureur Generaal Paulas van Hove , die daar toe zyn dienft

hadde aangelsoden , fchreven de gem. Staten den 6. Augufti daar

aanvolgende aan dezelve , dat zy, na voorgaande communicatie

,

den zelven Procureur Generael daar toe hebben aangeftelt en ge-

committeert, omme het voorlz. Hof by hem in goede bewaarniHe
gehouden te werden, by provifie voor een half jaar eerftkomende,
onder aliiilken filaris en gagie , als Gyl. ten naeften diesaengaende
met den zelven zult konnen handelen en overeenkomen, en mits
by den zelven daar toe Itellende behoorlyke cautie en verzekert-
heid, z.al hem by Uwer E. daar af verleent werden afte van Com-
milTie en alVignatie van l^etalinge , uit de inkomften en middelen,

55 daar van llaac Coebel met zyn volk ook JDctaalt zyn geweeft.
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van den Staat, of om beter te leggen , door de onverdiende genade
des Allerhoogften , den Lande verder waren ingeweken, en dac alzoo

de vrees ecnigzints begon te verdwynen, zakten de inwoonders we-
derlangzaam lierwaarts aan. 'cHof, 'c welk met deszelfs onderho-
rige Suppooften geduurende die verwarde cyden te Delft zyn ver-
bljf hadde gehad , verwierf van zyne Princelyke Excellentie by
brieve gedagtekent tot Middelburg den 13. Maart 1577. om \vedcr
na den Hage te mogen vertrekken j en aldaar bezit te nemen van
zyn oiid€ i^efidentie-plaats. De brief, als zeer aanmerkelyk , luid

aldus

:

3> Edek 5 Eerentfejie -, Hoechgekerde , W)fe i Difcrete,

5, Lieve, Byfundere.

j, Wy hcbben ontfangen U Lieder fcryven van den feften Martii,

35 mitsgaders zekere Requeften daer by gevoeght , tenderende ten

33 eynde dat wy fouden willen toelaeten volgende de oude poirelTie

j3 in dewelke die van 's Gravenhage zyn 5 U te tranfporteren mitter

33 refidentie naer 's Gravenhage ; Waer op wy nyet en hebben willen

3, laten U-lieden te beantwoorden, dat nadien die Hcere AlmachticJi

33 belieft heeft naer foe veele tn langduerige afflidien daerinne deze

,3 Provincien deur den innelandfchen crych geweeft fyn , dcur zy-

5j ne Goddelyke gratie de faeken foe verre te orengen 3 dat de Pro-

53 vincien vereenicht en met een vafte peys gereunieert , en voorts

,5 de naerbuer-fteden van de foldaten 3 mitten welken dezelve altyts

belall: zyn geweeft , jegenwoordelicken bevryt zyn 3 en mitsdien

33 geen zorghe of peryckel en valt ih 's Gravenhage wederomme
33 mecter woenc te trecken , foe veel te meer dat fulcx den Staten

35 van Holland goetdunkt , zyn wel te vreden dat volgende d'oude

r, poUelTie van de refidentie van den Hove van Holland , ghyluy-

35 den U begeefc t' alien tyden als 't U believen zai binn^n voorlz.

53 ""s Gravenhage , hoepende door U-lieder prefehtie dat de voorfz.

plaetfe corts in heur oude ftand zal gebrocht , en van dc ruynen

die d'inwoenderen aldaer defe voergaende oorloge geleden helv

ben 3 wederomme gerepareert m erden. Waer wj U-lieden in

eenige andere faeken zullcn ecnige vrnntfchap kunnen bewyfens

fullen al 'c fclve feer gecme en vlytich doen.

5, Edeky Eereiitfejie , Hoechgekerde, IPyfe , Lifcrete, Lieve, Be-

fitndere , God zy met U-lieden. Gefcreven tot Middelburch op

53 ten xiii«" dach Martii 15-77. Onder ftont gefcJireven3

V-Lieder goeder Vrient.

En was getekertt, GUILL. DE NASSAU.

En of wel deze plaats l)y den Prins veifl^'geiloeg geoordeelt

wierd voor de Heeren Raden, zoo ordonneerden egter de Staten van

Holland en Zeeland by Refolutie van den 4. April des zelven jaars,

3, aan die van den Rade van Holland te fchryven » dat fylieden in 'c

„ vertrekken na den Hage 3 egeene Memoriael-boeken 3 Regiftreren

53 of andere origiiiele ftuckcn zouden tranlporceren ofcc by haren

M i.vj rrjnn'f! •
' vs.'j Grifficr
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Griffier aldacr clocn vervoeren (x). Endc van gelykeri aen die

van der Kamcre van Rekeninge in Holland, dac fylieden liare refi-

„ dentic, nochte ook liaerluydcr Regiiters, Stficken en Miinimenten

„ ujt der Itad Delfc nict en 2ouden tranCporteren voor en al eer an-

,, ders by de Staten dacrinne zoude wefen voorlien en geordon-

„ neert.

Dc aankomft dan van 't Hof in den Hage , daar 'kort op volgde de

Graaffelykheids Rckcnkamer (j), gaf opnieuw gclegenheid tot den

aanwafch en 't vermenigvuldigen der ingezetenen. Deze vonden in

den beginnc werks genoeg om hunne verbroke en vernielde huizen

tc herftellcn, en allcs weder in den voorigen ftaat te l^rengen. Maar

wanneer weinig tyd daar aan de Staten zig mede alhier weder be-

gonnen te veftigen (2), en dat daar by ook qiiamen de Algemeene

Staten en andere hooge Amptgenootfchappen , als de Rade van Sta-

ten, de Geconimitteerde Raden , deRade van Brabant, de Generali-

teits

(x) Hier op volgde den 9. April deze nadere Refolutie } „ Op 't gundtde

„ Staten van Holland en Zeelaixl'by den Griffier van den Hove van Holland, vol-

,, gens fekere fchriftelyke Inftrudbie aangcgacn is gewcell , omme in het vertrek-

„ ken van den Rade en Hove voornt. van DclfF in den Hage , mede aldaer te

„ mogen tranfporteren alle dc R^giftercn en Memoriael-boeken van de Griffie

,

die aldaer gewoonlyk zyn te beruftcn , niet tegenftaende voorgacnde advys en

Refolutie van defelve Staten ter contrarie aen die van den Rade voornt. onlangs

overgegeven , hebSen de voorn. Staten by haer voorgaende advis geperfifteert.

Verklarende by defen, dat de voom. Griffier fnet hem fal mogen tranfporteren

ecnige Regifteren van de Dingtalcn, Aften en Sententten , met eenige Memo-
riael-boeken , en fonderlinge 't loopende Memoriael-boelc, die men voor het

eerfte en dagelyks zoude mogen. hebben te gebruyken , met de facken en pro-

ceflen, al tot dienfte en gerief foo wel voor die van den Rade als van partyen :

Welvcrftaende dat alle andere oude Memoriael-boeken , Chartren ende Papie-

rcn , die in bewaerniflc van den Griffier gewooiilyk zyn te blyvcn , die men da-

„ gelyks niet en heeft tc gebruyken , b'yvcn fullen binnen der Scede ven DelfF,

,, in een verfeekerde plaetie, by de Staten geordonnecrt ofte noch te ordonncren,

,, in bewaerniflc van den felven Griffier alFcene , fonder yemandt daer te hebben

J, acces, dan by ordonnantie en weten foo van den Hove, als van den zelven Grif-

„ fier , als naer oudcr gewoonte , ende dit alles by proviiie , ende om redenen

,

„ den Griffier in de Vergaderingc van de Staten breeder verhaalt, op de poinften

,, van fyne Inftruftie , van al 't welke hy die van den Hove fil doen mondelinge

,, rapport ende fecrete adverientie : Ende fullen de Staten niet naerlaeten reguardt

,, te nemen op de fecuritc van die van den Raede in de plnctfc van haere rcfidcn-

„ tie, omme te voorfien foo vecl als mogelyk is , tegcns alle periculcn , dewelke,

„ hoewel van de fyde der vyandcn niet en fchynt feer apparent , foo en verftaen

nogtans dc Staten niet , de Vrede voor als noch feer verzeekert te zyn.

(j) Zie Refolutie van de Staten van Holland en Zeeland , van dato den 16. A-
prii Tf77. inhoudende ; „ Op het .v<jrfoek van die van der Kamere van Reke-
„ ninge in Holland , omme te mogen vertreckcn naer den Hage , mits tranfporte-

» rcnde alleenlyk de Memorialen , die fyluyden dagelyks van noodc zouden mo-
„ ghcn hebben, hebben dc Staten verklaert, dat fyluyden haer refcreren tot difere-

„ tie van zyne Excellentie.

{z) TBy Refolutie van den j i. December if78. „ Is expreflelyk verklaert ende

55 gcrefolvecrt , dat t)mme alle jaloufic onder de Steden te verhoeden , voortaen

,, alle Vergadcringen van de Staten , ende hacrluyder Gedeputeerden in CoUegic

,

',', gehouden fullen werden in den Hage , ten ware by exprefle fchi7vens van zyn

„ F. G. dezelve binnen cenigc Steden mochten werden geordonnecrt.

M
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teks Rekenkamer , enz. die alle hier hunnen vaften zetelnamen, ge-

nxakte de Haag wel haaft weder tot zyn voorig aanzien. Ook ge-

bood het Kof alle zjne cncerhoorige i^uppooften herwaarts te ko-

nien , tn dede dienvolgcnce dtn Dcurwaarders van den Hove, hun-
ne rciidentie tn wocnplaats elders houdcnde , aanfchryven, dat zy
zig binnen zekeren geitelden korten tyd in den Hage zouden hebben
te begeven en voortaan aldaar met ^er woon te blyvcn , op poene
van verlies hunner Dcurwaarderfchap. Hier door was de toevloed

der bewoonders zoo groot , dat men binnen korten tyd gebrek aan
huizen begon te krygen , Jioewel de meergemelde Hiftoriefchry-

\er Bor geiuigt , dat hec getal der zehe in 't begin der zeven-
ticnde eeuw was cntrent de Z400. Hier op begon men in ^t ein-

de van de zeftitnde tn begin tier zeventiende eeuw den Hage aan
alle kanten uit te zettcn. Straaten op ftraaten wierden 'er aange-

legt , gragten op gragten gcgravcn , en met aanzicnelyke huizen
bczet.

Cndcr deze Itraaten en gragten waren v/cl inzonderheid de groote

en korte Houtflraaten , de Turf- tn Hoiit-markteii , de Bierkade (a)

,

de Racimjiraat en Ziiiknjtraat. Tot bewys hier van zullen wy niet

veel ftukKen over hoop haalen , maar alleen daar toe l^ybrengen de
woorden van den evengem. Schryver, aan wiens verhaal, als in zy-
nen tyd geichicd , men volkomen geloof kan geven : „ Voorts ,

zegt hy, ,5 zouden wy wel in 't brede konnen aanroeren alle de
35 nleuwe Itraeten binnen twintig jaren herwaerts en noch dagelyks

3, gemaekt werdende , als voornamentlyk de groote en kleyne Hout-

33 llraeccnj de Turf en Houtmerkten, alwaer ook een nieuwe Brou-
M z 3, Averye

Straaten

en grag-

ten als

toen

aange-

legt eii

gegra-

veii.

>>

{a") Wanneer de Bierkade bcgonnen is bcbouwt te worden , toont de volgcndc

Kcure aan. „ ALSOO de Magiftraat van 's Giavcnhage fekeren tyd goedge-

vondcn hcbbcn ,-en dyenvolgende ook den Bierllekers alhier in 's Gravenhagc
aangezcgt hebben , dat Too wanneer de nycuvvc fteencn Bierkade bezuyden
den Hage mit ccnige huylen foudc fyn betimmert , nyemant eenige necringc

van bicrltcekcn foucJe mogen docn , als op dc voorfz. Bierkade , en dat jegen-

woordelyk dezelve Biercaye ten decle mit huyfen betimmert zynde, eerftdaegs

gefchapen is dat voort betimmert fal worden , volgende de condition mitte

koopers van de erven aldacr gemaekt en aangcgacn ,ZOO 1ST, dat ommc
de voorfz. koopers te vleytigcr tc mogen maken , ten eynde fy hunne erven

mitten eerflen mit goede en bequaame huyfen mogen bctimmeren, en de voorfz.

bierfteekcrs te mogen opentlyk kundich maken van 't geene henl. by monde al

„ over lang is voorgedragen , Schout , Burgemeefteren, Schepcnen en Regicrdcrs

van '« Gravcnhage gekcurt, geordonncert en geftatvieert hebben, keuren, or-

donneren en ftatiiercn by defen, dat nicmant , wie hy zy , naer Mcy 1617. of
uitcrlykcn naer Mey 1618. daer aen volgende , de neeringc van bierfteeken di-

reftelyk oftc indireftelyk alhyer in 's Gravcnhage zal mogen exerceren oftc docn
dan in de liuyfinge op de voorfz. Byercaye alredc gebouwt ofte noch te bouwen,
cnde dat dc gcenen die ter contrarie bevonden wort gedaen te hebben

, fyn nee-
ringe datclyk zal worden verbodcn en alle dagen verbcuren een bocte van drie

ponden bcneffens arbitrale correftie, die naer gelegentheyt van zalicn de con-
traventcurs van defe Kcure fullen incurreren.

„ • Aldus gepubliceert van 't Raedhuys van 's Gravcnhage den 4. July
i6i5.

'»
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-„ wtiyt {b) geftelc is , cle magnifycke Bierkadc , dc Racmllraet,

- ( b ) Over hct oprcgten van Brouwcrycn in den Hage , was al in voorige tydcn

. tuflchen dc Steden , welke zig mcc dc brouwnccringc gcncerdcn , als Haarlem
,

Leiden, Delft, Rutterdam , enz. ter ecnre , en die van den Hage tcr andcie zyde

heviggefchil ontihan : fuilineiendc de Steden , dat de Haag, als ondcr hot plattc

Landbclioorcndc, daar toe nict bcvocgt ware > die van den Hage beweerdcn hct

tcgendeel, op fondamcnt van 't Octrooi van Keizer Kdrel als Grave van Holland

van den 1 1 . Oftobcr 1 5 3 1
.

, waar by dc Haag en Alkmaar ondcr de befloote Ste-

den werden geftelr. Ondcr de Steden , dewelkc zig daar tcgen kantten , was wel

de voornaamlte en driftiglle de Stad Delft ; deze niet vernocgt cm dc zaak met

woorden te betwiften, quam zclfs tot fcitclykhcdcn ,
gclyk de Heeren Raden van

den Hove in cenen brief, den jo. Julii if74. aan zyne Princelyke Excellentie ge-

fchrcven
(
gehecl gedrukt te vindcn iigter het Berigt van den zclvcn Hove ondcr

dcBylagcA. A. A. pag. 32.4.) daar over in dczer vocge kliagden : „ Soo wa-

„ ren wyliedcn van mceninge onle voorfz. Remonftrantie achter te houden , ver-

„ hoopcndcdat die Gecommittcerdcn heuren Meefters en Steden, yegclyk in den

„ zyncn, van Uwer Excellentie loftelyke raed, meninge en intcntie Ibuden adver-

,, tercn j ten eynde dat ly hen daernae louden wcten te regulereri cnde overfulcks

„ alle oude queftien en gefchillcn laten beruftcn, fonder yets nieuws te innoveren

„ oftc attemptcren , immcrs.niet fcytelyk en mctter daet j dan alfoo wy uyt mon-

,T de van den Procurcur Generael vcrltaen hebben , dat Dirck Janfz. Uytten-

,, broek, Capiteyn van dc Stedc van Delft , daer en boven hem vervordert heeft

,, op huydenjonkhcer Adriaan van Swicten, als Thefaurier Generael van de ge-

„ annotcerde gocdcn, ernftelyk te vermanen, dat hy mitten cerfien die gereedtfchap

„ van dc Brouiveryen ,
jegenwoordclyk flaende in den Hage , 2,ouie niackcn ivech te

„ doen brengen, met comminatie, dat hy , by gebreke van dien , defel-vc Brouiveryen

,, foude doen dcmoUeren , die gcycedfchappe ivcch bakn , en tat buyt geven , fulcks

,, hy alrede tot Wateringc dc Brouwcrye gedcmolieert armata manu , ende toe

,, Hontfelacrdyk het felve geattentcert heeft ; behalvcn dat die van Delft heii

„ noch dagelyks hoe langer hoe nicer bevordercn den huysluydcn , die met haer

„ gcvluchten kocyen , beeften en goedcren wederomme uytten Steden naar de

j, plaatfchcurluyder rcfidcntiemcenen te tranfporteren, metgroote, fwareenon*

„ redelykt^xaftien tcbclaften, gelyk %y medc geflelt hebben op alle de bieren en an-

,, dere viSlualie naer den Hage en elders pajferende , zonder nogtans cenig Oftrooi

,, daar van te hebben, &c. Eindelyk deze zaake gebragt zynde aan de Statcn van

Holland en Weflvricsland
, „ hebben dczelve, onvermindert dc gercchtigheyd en

„ Privilegien van die van den Hage en fonder ecnige prejuditie van dicn , daer toe

,, hen ook ( is 't nood ) defen 00k voor afte van non-prcjuditic Itrccken fal, ver-

„ ftaen en geordonneert , dat met deereftie van dc Brouwcrye of Brouwcrycn in

„ den Hage en alle anderc opene plaatfcn in den voorfz. Lande zal werden opgc-

,, houden, en dat die van den Hage voorfz. en alle andere opene plactfcn in Hol-

„ lant en Wcllvrieslant gehoudcn fuUcn wcfen, hen na defc Refolutie te moeten
,, rcgulcren , daer thoc dczelve van defen van wcgen heurc Gr. Mog. fullcn

„ werden geinfinueert , en ook mede infinuatie gedaen werden acn die van den

„ Hogcn en Provincialen Rade , hen defer zake ( als gedaen werdende tot betcr

„ conlervatic van 's gcmeene Lands middelen en voorkominge van alle frauden en

,, vcrmindcringe in den opheve van dczelve , mitsgaders tot wclvaert en dicnfte

„ der Landcn) niet te bemoeyen. Gedaen in den Hage den xi. Martii Ao. XVIC,
», en acht. Ondcr ilondt, Ter ordonnantie van de Statcn.

„ En was getekent, A. vanDUYCK. i
Nictiemin hebben die van den Hage zig daarontrent zodanig wcten te maintenc- I
ren, dat zy , na vecle aangewende moeiten tot confervatie van hun regt, eindelyk 1
om gevoegs willc met de Jlad Delft in den jaare 161 2. hebben gemaakt een accord no-
fcnde de exercitie van een Browwerye in den Hage voor den tyd van dertigjaren. Zie
Refolutie van den 1 5 . 0£t. 1 6 1 2. Wat proceduuren in 't vervolg , als dc Haag van
nog twee Brouwcrycn wicrdc voorzien , daar over zyn gehoudcn , en wat conven-
tien, contraften enz. daar over zyn aangcgaan, zoude te hng zyn hier te mclden,
behalvcn dat bet zelve niet is dicnendc tot hct oogmerk van onze bcfchryvinge.
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i, de Zuylen-ftraece en meer andere 700 groote als kleyne ftraetrn

,

„ alle met fclioone huyfen, naer gelegenchedcn van dc plaetfen , he-

„ bouwt, thin fcheydcn daar van'korc af. En dewyl dezelvc Scliry-

ver dan niet naaiiwkcurig opcek allc de llraacen en gragten , dewelte

"in dien tyd zyn gemaakt , zoo zullen wy 'er nog byvoegen eene

lyfte , getrokkcn uit eene Kenr (i") ,
geordomiecrt op de reinigheid

van de llraaien, w aar uic klaarlyk te zien is , hoe verre de Ilage zig

al in den jaarc 1616. , en zulks maar zes jaaren laater , als de voorn.

Bor zync eerlle Befchryvinge in 't ligt: lieefc gegeven , hadde uitge-

ftrekt, en wat gragten en flraatcn als toen bekent warcn.
,

„ 't Eerltc Quartier van de M^teren lal beginnen van de kulk \an
J°«=„ 't Spoy (d) af by Griet de Vifchkoopfter tot aan de Turfmarkt , vand...

„ de hecle Turfmarkt 5 de Brouwers-gragt , mette gracht (e) ftrcc- Hage in

5, kende van de Bagyneftraet af tottc Iloucftraet , en van daar voorts
^'f'/''^'

3, wederomme na de Turfmarkt, mitsgaders de geheelc Bagyne-

„ ftraet.

5, 't Tweede Quartier zal wefen de Lange-gragc vaii de Wage-
55 brugge af totte Spoy toe , mette Verwers-lloot , de Gevolde-

55 gragt 5 de Brouwers-lloot en Korte St. Jacobs-itraat.

M 3 5, 't Der-

(c) Schoon wy wcl aan de hand liebben een vroegerc Ordonnantie gemaakt in

den jaarc 1617. op de Schutterye van den Hage, waarin dezelve ftraaten mede
met naamen al vermdt ftaari , 200 hebben wy egter dcze laaterc Keurc gekozen

,

om da: daarin 00k gcnoemt werden de gragten > en zulks dat dezelve uitlevert cenc

volkome begrootinge van den Hage. Waar by 00k kan nagezien werden de
Kaart van den Hage, ontrcnt dezen tyd gctckent, zynde de ecrfte, te vinden in het

laatfte Deel van de Steden-boeken door Janszonius in den jaaie 16 fj. uitge-

gcven,

( d) De oudheid van dit water is onbekent j met den naam van 't Spuy vind men
'c al gcnoemt in een uitfpraak van Schepenen van den Hage van den jaarc i jzj.

„ Voorts om dat een rwic was over die wech die Icghet langhes after dat erve
'

„ voorfz. dat Egghericts was , foe hebben wi dat befcheiden , en kennen dat van

j, rcchtc dat een wech is en blivcn fal van der Houte gaende totte an der Vlict van

„ der Speye. In oirconde defcn brieve befcgelt mit onfcn gcmeenen zegele. Gefz.

„ in die Haghc des dynsdacchs na onfen Vrouwendach te half oell:e in 't jaer ons

„ Heeren M. drie hondert drie en twintich. Het Spuy plagt voor den jaarc i f 50.

niet verder te llrekken als tot aan het cinde van 't Sicken, alwaar het omkrom-
mende viel in het water , dat by bedurve en korte uitfpraak de Schcnk genocmt

werd , dog voorhcen bcter den naam droeg van die Schcidinge of Schcy-'watcritige
,

zoo als onder anderen tc zicn is uit den fondatic- brief van eene kapellanie door

Heer Gerrit van Aflendelft geftigt in dc St. Jacobs kerk in den Hage , van den

25. Junii 1482., in wclken brief de bclcndingen van een ftuk land, ten bchoevc

van dezelve kapelrie befproken , op deze wyzc werden befchreven. ^uc quidem

terre prefate fituatefunt h parte mendionali wmoris Hagenfis .... ad jcptentrion*-

lem "vero confrontiita efi via puhlica fituata a parte mcridionaJi di£ii mmcris Hagenfis

y ad meridionakm partem aqueduSus vulgariter di£lus die SCE IDING E. Dezc
wateringc was dc gevvoonclyke vaart, >angs welke men door Voorburg na Leiden

en Delft vocr > maar tot meerder gemak wierd in den jaarc iffo. van de Hof-kadc

oft Siekcn van den Hage aftot in den riiet by de Tol-brugge een nicuwc vaart

gcfchoten. Het aandcel, 't welk die van deh Hage in de koften mocftcn dragen,

wicrd by 't Hof gcftclt en bcgroot op 216 gl. 13 Ichell. 4 penn. , uitwyzens dc

aftens ondcr dc hicr na bygevoegdc Bylage E. i, i, 3. enz.

{e) Dezc gragt is naderhand gedempt, en werd nu de Kalvermarkt geheten.



94 BESCIIRYVING
»>

55

55

95

„ "t Dcrtle Quartier fal \vefcn 't Spoy van de Turfmarkt af zuyd-

„ waerts, de Middelgragc ofte Scheceldocks-haven , de gragt agter

"y
's Ilaegs erf (

/') j en wedercMiime om \ Ammunicie-huys (g)

,

>•> 't Spoy 't enden uyt metce Biercade iiier inne begrepen, 't Schot-

„ le Qu:u^ticr ( /') , hec Taddemoes ten halvcn ofce totte Kraen-

„ Itracc toe.

„ 'tVierde Quartier fal wefen de Groenmarkt rontfomme , de

„ Raemilraet, deRacmJloot tot in de Burchgragt (/), de Burchgragt

„ tot aim de Wagebrugge, deWarmoes-ilraet ()t) , een gedeeltevan

„ de Warmoes-ftraet met de ftraetgens beweften de Warmoes-ftract,

„ de gragt ( /) voorby 't H. Geeftliuys tot in de Cingelen toe.

„ 'c Vyfde Quartier fal beginnen vande brugge, ftaende aen 'tooft-

eynde van de Turfinarkt, aende noortzyde aldaer na deFluweele-

Burchwal , de Fluweele-Burchwal , de gragt (w) agter Klein-

Blyenhurch, de gragt (;/) ftreckende totte Coecamp toe , dePoo-

„ ten totte hiiyfinge van den Griifier de Jongs weduwe , en de Korte-

„ Houtlbaet.

„ 't Eerlte Quartier van de ftraeten zal wefen de Nieuw-ftraet , de

„ Schoolftraet , de zuytzyde van 't Kerkliof, 't, iieele Weftcynde,

5, de fanliendriks-ftraet, 't Kerkhof aen de vv^ell en noordzyde tottec

„ liof van Hollant toe.

5, 't Tweede Quartier fal wczcn de Toorenftraet , de Zuylen-

„ itraet , de Geell met de Vleerlteeg , de Dronkemans of Jiooge

„ Nieuwilraet , de Nobelltraet , de oude Markt van den Dolphyn af

3, rontomme tot aan de Croon toe.

5, 't Derde Quartier zal wefen van de Croon af noortwaerts op ; de

5, de Hoogllraet , de Lapftraet, de Papeftraet, de ooftzyde en zuyt-

„ xydevan de Marckt tot de Nieuwftract toe, en voorts de Markc

3, rontomme met hct Halfteegje.

„ 't Vier-,

(/) Dit erf is nu bckent met den naiam van dcNiewwe Haven, zynde dezclve on-

trcnt den jaare i66o. opgefchoten en gegraven, zoo als getuigt de Heer Jac. van
dor Docs in zy;te Befcbryving van V Gravenhage pag. 'io.

Aen 't zuiden gaet men door de Houtllraec na de Haven,
Die nu nogh onlanghs is gemaekt en gegraven.

Ecn gracht, die aen den Haegh foo veel ververfing geeft,

Dat men by fomer-tyt nooyt ilinckend water hecft.

{g) Werd nu de Ammunitic gragt genoemt, en in 't quohier van de Verpon-
dinge over den Hage, gemaakc in den jaare 1627. het Staten-buis of Staten-erf,

<:)ok wcl de Statcn-gragt. Dcze en de Middelgragt of Scheteldocks-havcn zyn al

voor den jaare if97. by die van den Hage gefchoten j zie hicrna onder het artikel

jlmmunitie-huis.

(
h ) Anders gcnaamt de St. Jacohs-ftrnat.

(
;

) Nu bekcnt onder den naam van de St. Jnthonis-Bitrch'waL
(k) Nu gemeenlyk genaamt de Boekhorfl-flraat.

( /) Dezc gragt was voorheen dc Sujler-Jloot, na hct St. Elizabets Zuftcr-huis,
waar van ook nog hedcn de Polder , bezuidcn den Hage lopcnde , dc Sufiers-polder

gchetcn wcrdj tans is dcze gragt vooraan bckent met den naam van de Lutherfche
BurgimU en vcrdcr van de Paviljoens-grast.

(m) Dcic gragt is nadcrhand gcdempt en tot een llraat gemaakt , wcrdcnde
tans gcnaamt dc gedempte gragt of Klein'Blyenburg.

,(«) JeS(;'iwoordig de Heercgragt gcnaamt.

I
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„ 't Vierde Quartierzal wefen 'c Noorteinde, de Moleftraet, het
j, Heulftraetje, Hertog Erick-llra-etge {0) of de Stinck-ftecg,deMo^
„ ftraet, Juffrouw Ide-llraet , de Waecs rontomme , en de Kneuter-
33 dyk.

„ 't Vyfde Quarder zal wefen 't Voorhout rontomme , daerinne
„ gerekent de hujfen agter 't Cloofter en den Denncweg (p j, de
„ Hooge-Nieuwftraet, de Vyverberg, de Iloutftraet, 't Buyten-hof
i, tot de Hof en Spoy-poort toe.

3, 't Sesde Quartier zai zyn 't kleyn en lang Agteromme, deGort-
55 ftraet , de Spoyltraet , een gedeelte van de Gevolde-gragt , mits-

5, gaders van de Pootcn en korte Houtftraet.

„ 'c Sevende Quartier zal wefen de Venellraet van de Markt af

,

5, eii voores 't Zuyteynde tot de Valbrugge toe , de nieuwe Mol-
„ ftraet, de Vlamefti'aet, de Lorlingltraet en de Laen (q).
Na den gemelden jaare 1626. is de Haag nog merkeJyk aan de zuit Uitzet-

ett weflzyde uitgeJeit en met verfcheide ftraatcn en gragten voorzien ''"g *ari

geworden (r). Onder deze waren de lange en korte Feerkaai (s)
'^"^'^"

met de ftraaten daar op uitkomende , als de korte en lange Kraan- tenYn^"
ftraat ; de Bierjlraat en andere llraaten ; de kleine Bierkaai , de den jaa-

Raamivateriiig oi Burgival v2in de Groenmarkt af tot am de Zuit-
"^^^*^••

binnen-cingel , de Boubkt-Jlraat •,
de JVarmoesJiraat-, de Weji-nkuwe-

Moljiraat ] de KaUrJlraat , het Oog in V Zyl-Jiraatie , dc Herder-
en Herdennne-ftraaten. En wel inzonderJieid is ontrent den jaare

1641. of 1643. (/) gegraven die fraaiegragt , welke van de Groen-
markt

(0) Dit ftraatie heefc haaren naam van Hertog Erik 'uan Bruns'wyk ^ die al in
Tf (S(5. zyn huis hadde op de Kneuterdyk op den hoek van dat iteegje. TMaderhand
is dit huis bezeten by den Heer Hoeuft Heere van Buttinge , dog nu wederom by
koop gekomcn aan een andere hand.

(/>) De Denneweg was al bekent in den jaare 14? J. Een buys in V Voorhout , an
die uoftzyde dat Hagehotit , op dat noorteynde die Denneiue^^i^c. Gefz. op St. An-
dries-dag in 'tjaer ons Hceren M> CCCC. drie en dertich.

(q) Deze Laan behoorde voorhecn aan 't Ste. Elizabets Sufterhuis , 't welk
voor aan na dtn kant van her nu weckclykfch markt-plein ftond. In den jaare
1617. "^^'^s 'I'k-s hier ontrent nog open land , waar van een gedeelte toebehoordc
aan 't H. Gceft-Comptoir alhicr , 't welk de Regenten tot opbouwing van hun
Godshuis of zoo gcnaamde Hofje, by confent van de Magiftraat verkogten. Ook
i^ondcn 'cr in 't begin van de zeventieqde eeuw de Laken-raamen. De Remon-
llranten hcbbcn deze ftraat allereerll beginnen te betimmeren , en ontrent den jaa-
rq 1630. alda.u" hunne kerk geftigt , zynde de Princegragt als toen nog onbebouwt.
Zedert is deze ftraat vcrders met goede huizen voorzien geworden.
' ,{r) Zic hicr op na de Bylage F. , zynde een Memorie van alle de Straaten,
Gi-a^en en Burgwallen, die zedert 1600. tot \6j^. zyn gemaakt en gegraven,
do'or Job Willeml^. van Zwieten, gezwooren Landmeeter, op ordre van dc Ma-
^giltriiat van den Hage opgcftclt. ' no 1. -

{s) Het welleindc van de Veerkaai ^ vaii de Wageftraat af tot in de Raam-
AjVateriqge ovcf het H. Gcefthuis, is in April 1646. gegraven , en ten zelven tyd
bejde de bruggcns , de eene in de Wageftraat, en de andere op het weftcinde gc-
Jegt^door Job Willemfz van Zwieten op ordre van de Magiftraat.

{ty Maar dc grond tot de bouvvinge van de huizen aldaar , was al in Kfjd. by
de Magiftraat van den Hiige verkogt en uitgegeven, gelyk ons is gebleken uit ori-

ginele grond-brieven.
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markt af cot in clc Weft-cingel regt uic loopt, en na zyne Princdykc

Iloodieid, Frederik-Heiidrik , met wiens wapen de eerlte brugge,

ivelkc tunbhcn dc kortc en lange Breeftraat over 't zelve water legt,

tot iiu over z of 3 jaaren toe nog gcpronkt heeft , den naam van

Frince-gragt voert. Deze gragt is zoo cierlyk en heerlyk be-

bouwt, dat, nict tegenftaande het zelve maar tcr Jialver wege was

voltrokkcn, wanneer de lieer Jacob van der Does zyne befchryvin-

ge in 't ligt gaf , dezelve egter zig toen al daar over op dcze wyze

liet hooren.

Maar is 't u meer gemack , of dienftiger te varen

,

Vermits ghy zyt gelaen met zuivel , of met waren.

Die 't vette Weftlandt geeft, foo vaert ghy oock redit uyt.

Tot dat ghy aen den Haegh komt, en van felver fiuyt.

liier moet ghy 't Vaertuyg dan ter rechter handt wat draeyenj

Tot d'eerfte brug, daer ghy het weder in moet fwayen.

En daermee zyt gliy in die Princelyke Gracht,

Soo ongemeen in werk , foo koftelyk in pracht.

Dit is de fchoonile Gracht, die ycmant aen kan fchouwen

Van Water, van Geboomt'' , van Bruggens, vanGebouwenj
Die niet zou wycken voor een gracht van d'Amitel fladt

,

Indien zy was volmaeckt, en al haer huylen hadt.

Nu is dit heerlyk werk half onvolmaekt gebleven,

Ik hoop, dat menich menfch die tyden fal bele\enj

Dat het volbouwt fal zyn, en lien aan defe gragt.

Hoe dagelyks den Haegh vermeert in volck en macht.

indien de gemelde Schryver tot heden toe geleeft hadde , en met

zyne oogen hadde mogen befchouwen de voltrekking van dit zoo ge-

\\ enlchte werk , met wat pen en woorden zoude hy zig hebben

moeten uitlaaten ov^r de fchoohe en uitmuntende gebouwen,die tans

daar geltelt worden. Aan de zuidzyde van deze gragt vind men de

Boekhorjijiraat , welke haaren naam drajtgt na den Heer van Boek-

Jiorft , als de ecrftc aanlegger , en voor 'c grootfte gedeelte begonneti

is bebouwt te w erden met den aanvang van de Prince-gragt. Wat
verder ten weften ziet men de nieuwe Breeftraat en Beefien-markt >

ontrent den ja^ire 1680. aangelegt; en daar aan de Bromvers-gragt ^

alzoo genaamt na de Brouwerye van de roode Leeuw daar op ftaan-

de j al voor den jaare 1650. gegraven.

Ontrent den zelven tyd heeft men den Haag aan den noort-kant

mede grootelyks iiitgezet , zynde aldaar ttiflchen de jaaren i6^z. eri

1646. aangetimmert de volgende llraaten, als het Fijfibersdyk van de
Moleftraat af tot aan de Noort-binnen-cingel , de Snoekjtraat , de
Bree-Jtraat , de Frinve-Jlraat en de Pieter-Jiraat , gaande van het
\'iirchers-dyk tot in de Prineeftraat.

Aan de ooftzyde heeft men met het Uitbreiden van dert Hage mede
niet ftil gezeten, want na dat de Magiftraat in 't einde van 't jaar

1642. dc ftraatover de Koekamp, nu bekent met den naam van de
Friineffe-gragt , hadde afgckeurt , en de huizen en tuinen die hier
en daar ftondtn, en tot het hermaken van dtzclvc fcraac nodig waren,

by
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l:)y taxatie hadcle aangenomen ( a? ) , heeft men. dezelve gragt ver-
ciert mec zeer heerlyke en voorcrefFelyke huizen , waar onder wel in-

zondcrJicid uicmunt liet jiuis bewoonc by den Heere van Sl'mgtlandt
•,

jegenwoordi^ Raadpenlionaris van Holland, wel eer geftigt door den
Griffier ^//i/fro; gelyk ook ontrent dien tyd met gcen minder aan-
zicnclyke huizen is bebouwt geworden hec Nieuw Foorhout , voor-
heen behoorc Jiebbende aan hct Bofch of Hage-hout, 't welk aan die

kant met een poort , die geilaan iieeft ontrent de huizinge van den
Hcerc Kekenmeefter van Hoey^ wclke voor de veranderinge in 1706.
het Bofchwagters huis geweelt is, wierd afgeiloten) zoo als nog te

7,1en is uit de Kaart van Guicciardyn 5 by ons Jiier vooren ge-
plaatft.

De laatfte vergrooting, welke men aan deze zyde heeft gedaan, Laatfle

is gelchicd in den jaare 1706. , wanneer de Heeren Raden en Meef- v."g''o-

ters van de Rekeninge van haer Ed. Or. Mog. Domeinen goedgevon- daTr^in*

den Jiebben nog een gedeeke van het Bofch en Maliebaan , gelegen <^en jaa-

ten noorden van het voorfz. Nieuw Voorhouc , af te nemen en den r^'7o<5.

grond te verkoopen tot bouwinge van huizen j waar van Jiet wefte-
lyk gedeeke , 't geen zig na den Hage Itrekt , en ook het noordelyk
gedcelte, reets met goede huizen is bezet , dog de ooftelyke kant,
die zyn gczigt bofciiwaarts heeft , is als nog niet voltrokken. Deze
uitlegging heeft men ter zelver tyd met een nieuwe gragt omgraven,
en daar door het Gefchut-Jiuis , 't geen eerft l>uiten den Haag flond,

nu binnen den zelven gebragt.

Dus verre Jiebben wy dan opgegeven de ftra^ten en gragten , zoo
al zy van tyd tot tyd zyn aangelegt en gemaakt geworden , omme
daar door alleen, zoo veel doenlyk is, aan te toonen den aanwafch>
vergrootingen , belendingen en uitgeftrektheid van den Hage , aoo
als die geweeft is ontrent de jaaren 1400, 15-00 en 1600 tot heden
toe. Hoe groot het getal der huizen tans zy , konnen wy niet regt Getal

melden ; maar de meergemelde Van der Does zegt in zyne aan- ^^ ^^^'

tekeninge op de twaaljde bladzyde, dat ''er in zynen tyd {i66j) over
de 4000. liuizen in den Hage gevonden wierden , welk getal zedert

door de geftadige aantimmeringe nog merkelyk is ^ ermeerdert , in

der voege, dat 'er in den jaare 1680., volgens het Quohier van de
Verpondinge over den Hage van den zelven jaare , al 4744. huizen
getelt wierden. En wy meencn, dat hy niet millen zal , die het je-

genwoordig getal op ruim zesduizend komt te begrooten. Waarby
wy tot glori van \ Graven-Hage te voegen hebben , dat , hoe aan-

merkelyk het getal zy, waarmede maar weinige Steden der Neder-
landen zuUen werden bevonden gelyk te flaan : egter veel meer te

verwoiideren is , dat onder zoo groote meenigte zoo weinige llegte

en geene ver\ allene of onbewoonbaare gevonden werden. Invoegen
dat men geene der HoUandfche Steden zal te kort doen , als men
zegt, dat ''cr niet eene is, welke in doorgaande fraaiheid en ordente-

lykJicid van gebouwen, zoo groote als mindere, ja zelfs kleine , den Pragtige

Hage overtreft. En dat in tegendeel, wyl doorgaans de uiterftc ein-
8^^°"*

den der Steden door geringere ingezeteneu bewoonc werden » de
^^^'

N Haag
(p) ZieBylage F.
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Ilaagallcen praalt met een opzigt, wajtr in het (zoo men zedige rei-

zigers gcloven mag) bovcn allc dc miigcigfte en roemrugtigite Steden

I an Eiu-opa, zelfs dat Florence, \ welk onder de Iraliaanfche Steden

den n^'.am van het Schooue draagc , te boven gaat ; dac het namentljk

aan de ooftzjde, wanneer men uic het Boich zal intreden, aanftonds

aan 't oog vertoont zulk een ftreek van pragtige gcbouwen, dat ieder

der zelve een aandagtige befchouwinge zoude verdiencn , zoo niet

het oog lh-a!<.s weder door een ander wierd afgetrokken. En wy zou-

nen hi'er konnen hivocgen een lyft van meer dan tagtig huizen, die,

fchoon nict egaal met de Frincelyke Paleizen van Rome of Parys, eg-

tcf met de zoo geiiaamde Paleizen van Venetk en Genua mogcn ver-

geleken werdcn ; 't gcen na maate een vecl grooter getal is , als in

eene van die twee zoo beroemde Steden te vinden is.

Die verders begeerig is , om de voornaamlle ftraaten eens de door-

\vandelcn,en''t geen daar in aanmerkelyk is, kortelyk te belchouwen,

kan lezen de Berchry\inge van 's Graven-Hage door den zoo even-

gcmelden Heer, die het zelve op eene zeer aangenaame en niet min
cierlyke wyze in rym heeft vcrrigt. Wy zullen tot meerder ophel-

deringe alleen hier nevens voegen eene aftekeninge zoo als 'sGraven-

hage zig jcgenwoordig in alle zyne deelen vertoont. Waar in men
byzonderlyk mede zal konnen zien , dat ''s Graven-Hage , in verge-

lykinge van zyne grootte, allc andere Ilollandfche Steden, in menig-

te van ruime pleinen en opene markten te boven gaat , en zulks daar

door de lugtigfte plaatze van alien genoemt mag vi^erden. Boven en

behalven dat aldaar ook meerdere tuinen agter de huizen werden ge-

vonden als elders, vvaar door dan ontftaat, dat het in zynen omtrek

byna anderhalve uure gaans begrypt.

Nu Itaat ons nog te onderzoeken , wanneer de Haag , die voor-

heen een opene plaatze en vlekke is geweeft , welkers voornaamfte

wyken en toegangen ilegts met hekken en draaiboomen (^w) wier-

den

(w) Zodcinige hekken en draaiboomen ('loo als teil deck in de voorige Kaar-

ten nog te zien is ) ftonden 'er , een op 't Spuy by dc Lcpcl-brugge even voorby

de Lange-gragt ; een in 't Zuiteinde , nu de Wage-lbaat , ontient het Padmoesj
een in t Welteinde , eerft by de Vleerllceg , en daar na vevder op ontrent de

Wciler-molens ; een aan 'c eindc van het Noorceinde ontrent de Scbcvfelingfche

bruggej een aan 't einde van de Hoogc-Nieuwllraat, werdende daarenboven deze

ooltzyde met de Bofch-poortc nog bevrydj en ccn nog zelfs in den jaave i6z6. aan

'c einde van de Mole-rtraac by dc Prince-ftraat , uitwyzens het quohier van de

Verpondingc over den Hage. Ook was 'er een in vrocge tydcn in de Pooten, als

blykt uit de Bylage C. Dcze draaiboomen wierdcn des avonds gcfloten, en des

morgens weder gcopcnt , en dc floten en ileutcls gebragt op 't Stadhuis, volgens

de Kcurc en Ordonnantie op de Nagtwaake, van den 15. April i ^6y. , waar van
het xvi'ie avtikel in dezer vocgc fprcekt : „ De cerftc wagt uitgaende fal gchou-

„ den wcfcn te fluytcn die Dracyboomcn , die op de wyken van den Hage ge-

,j mackt zyn, daer van men henl. \ flot mitten rteutel uytgaende mede geven fal,

„ en die 's morgens wederomme die lefte uytgaende fiillen die fclve Boomen ont-

5, fluyteii, en die lloten mitten llcurclen brengen op 't Stadhuys en leveren die in

„ handen van de Commifiariffen aldaer, op de boete van drie pont. Het x<5e arti-

kcl van dc nadcrc Ordonnantie op dc Nagtwaake van den . . Novemb. if84.
brengt mede j „ dat dc Rotmeefter van den Commillaris van de wacht de loofc

„ ont-
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ontfiingen hcbbende,mitsgnders den fleutcl van den Boom van zyndej* wachrjdeti

Boom op zync wacht komendc fal toelluyren , en dezclve niet openen voor

's moigcns dc klockc drie uyren in den romer,cn vyf uyren in den wmter gefla-

gen fill zyn , dat hy van dc wagt fcheyden fal, ofte vroeger of laeter, zulx hem
by den Commiflaris van dcr Nachtwaeke des avonds belall lal (yn , ten welken

tydc hy den Boom wedciommc ontfluyten , 't flot , flcutelen loo van de Boo-
men en nachthuyfe den Commiflliris voorfz. op *t Stadhuys overleveien (IJ, op
een boete van jo. ftuyvers.

(x) Nedetl. Hijl. pag. 340. en Bor , C. Boek op 'tjaar if73. fol. 348.

Cy ) Zie hier na Bylage G.

den.

den afgefloten en beveilii^t , omgniven is geworden. Montaniis in ™^
zyne aantckeningen en vermcerdenng o]:> Guicciardyns Be^chryvinge ^"^'^^

der Nederhmden , zegc , dat de iiiivooiiders van den Hage dit fchoone Tmls
Dorp met hebben ivillen bel'nitcn met mniiren of vejien door grootsheid gewor-

vati herten, dunkende eer/yker te wezen, Heeren te zyn van bet fcboon-

Jie en magtigfic dorp van Eiiropa , dan van een Jiad , die bejloten en
bemuurt zynde , onder de minfie gerekent mogt warden ; maar deze
grootmoedigbei-d is hen in voor/edene jaaren (jiialyk bekomen. Dog de
Heer Bor, van deze zaakc becer kcnnilie hcbbcnde , gcefc daar van
deze reden , dat men weI menigmaal deze plaatze beeft getragt te ver-

Jierken voor eenen loop , maar dat bet aI vcrgeejfcbe moeite was ge-

weeji 5 immers men badde ten dezen tyd die experientie en wetenfchap
met cm aan de zyde van bet Bofcb , bet Wejieinde en andere boogc

plaatzen , zulke diepe en wyde gragten te konnen maken , gelyk men na-

derband gevonden en gepradijeert beejt. DcHeerHoofc (x) verhaalt

00k 5 dat de Bondgenooten , wanneer de Spaanfchen in Odober des

jaars iS73- Leiden iiadden ingeiloten, by raad des Heeren van Alde-
gonde badden begoji \v Gravenbaag te bewallen \ dog datfe bet werk lie-

ten jieeken en de plaats ontlecdigden-t oni de aankomft van Romero met
eenige benden. Meer als eens JiaddePrins Mauritsm laateren tydvoor-
gcdragcn, dat men dit werk zoude liervatten, en den Hage met om-
gravingen en vefting-werkcn zoude voorzien , orn eenen aanloop van
den vyandte konnen wederflaan. Maar als de Spanjaarden in denbe-
ginne van den jaare 1600. van voornemen waren , om door den Bom-
melerwaart in te breken, de Stad Bommel te overrompelen, en alzoo

in 't hart van Holland door te dringen , fchoon die Hag door de wak-
kerheid van dien grooten Veldheer wderd afgekeert , drong hy fterk

daar op aan ; hy fchreef ten dien einde uit het leger tot ^/etn aan

de Staten van Holland , en dede denzelve door dc Heeren van de Sa-
cieteit in den Hage de nuttigheid en noodzakelykheM van dit werk
kragtig aantooncn (y ) , zoo tot verzekeringe van dc vlekke , als toe

de veiligheid niet alleen der burgeren en inwoonders, maar ook zelfs

voor de Ledcn van de refpedive Vergadcringcn , Collegien en des

t^emeenc Lands papiercn en komptooren. Yn hoewel dit vertoog

Van die uitwerkinge M'as , dat de Edclen en alle de Steden fuitge-

zondert Delft} daarinne volkomen bewilligdcn , en mitsdien die van

den Hage daar toe odrrooi verleenden , zoo is nogtans daar niets van
gevvordcn , doordien de Staten verk/arende , dat zy , vermits deje-

genwoordige bezwaarnijfe van den Lande , tot bet accordcren van eenia^

N X fub'
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fiihfldic met koudeji verftaan , die van den Ilage nict in ftaac waren,

om (je zuaare koftcn , tot zuke eenc vemgcmge noodig , alleen tc

konncn dragcn.

De nctte tyd , wanneer men den Hage hcefc bcginnen te omgra-

\en , is onzekcr. Wy zyn van gevoelen , dat men in den jaare 1614

ofidif {z) daar mede een aanvanglieeftgenomen, ter gelcgcnheid

van het maaken van de nicuwe Bierkade, welkein 161 5. is opgclclio-

ten, geljk uit de hier vooren aangehaalde Keure blykt, en dat men

vcrvolgens van de zuitzyde van de Wagebrugge af tot dc Loosduin-

fclie brugge toe allengskens heeft voortgegraven ; want dat deze zy-

dc allercerft is becingelt geworden , is buiten bedcnkinge. In den

jaare 161 7. heeft men de Oolt- en Zuid-binncn-cingels, beginnende

van de Koekamps-vaart , of nu de Zuider-lioutze brugge , af tot in

het Spui, daar de Delflche trek-fchuiten leggen, daar aan getrokken;

welke cingcls in dc maand junii des gcmelden jaars, door Floris Ja-

cobfz. ^ ander Sahii 5 gezwoorcn Landmeecer, op ordre van dc Ma-
giftraat is afgemeeten en aanbefteed geworden , ter breedte , te we-

ten de binnen-cingel van 36. 'voeten, de vaart fuede van 36. voeten^ en

de hiiiten-cingel 2.4. 'Ooeten breed , alles af te graven van de Feen-pol-

der. Wanneer nu Jiet \erder gedeeke aan de ooft- en noortooftzyde,

als de Frincejje-gragt , het S?nits-ivatertie , 't geen voor de nieuwe

uitJegginge, welke'in 1706. is omgraven, en alzoo iDinncn den Hage
getrokken, aan deze zyde de uiterftrc gragt was; de Hooi-kade, en

de noort-cingel tot de Schevelingfche brugge toe , is uitgcdolven,

daar van hebben wy geen net beicheid konnen 'oe'comen. Het wef-

telyk gedeeke van de Loosduiniche tot dc Schevelinglche brugge

toe, is langil open en onbe vvak gebleven , zoo als te zien is uit een

Kaart van 's Gravcn-Hage , welke ontrcnt den zelven tyd gemaakt,

te vinden is in 't Steden-boek van janszonius , by hem in den jaare

165-7. uitgegeven. De Latynfche belchryvinge, welke daar by ge-

voegt is , fchynt het zelve 00k te be\eltigen , met deze woorden :

Jlnte quadraginta c'lrciter aniios Haga muniri ceperat
; fed coaatus

hie poftea , nefcio qiiam oh caiifam -^fi/it intermijfus : dac is ; Over ontrent

veertig jaaren had men den Hage beginnen te verjterken , dan deze pa-

ging is , ik weet niet om wat rede, zedert eenigen tyd agtergehiten. Uit

het Vervolg van Bors voorig verhaal zoude men nogtans moeten be-

fluLten,datdeHaag in zynentyd (i6io.) t'cenemaal bewalt is gewor-

den , want , zegt Jiy , hier door is nu ter tyd de geheele Vlekke random

met goede gragten omcingelt geivorden , waar aan nacb dagelycx gear-

beid werd , en zyn daar aver verfcbeide optrekkende Falbruggen ge-

maakt 3 in zulker voegen , dat men hinncn weinige dagen deze p/aatze

voor een krygfcben loop vjel befchermeii zoude konnen , en des noods zyn-

d(

(z) Dat men den Hage in den jaare 1617. al voor een groot gedeeke hadde be-

gonnen te omgraven , blykt uit eene Rclblutie van den Hove van den if.Febr.
1617. nopende het gefchil, 't geen tuflchen het Hof en de Magillraat het jaar tc

vooren was ontftaan over het bewind van de Latynfche Schoole , alwaar de Hee-
ren Raden de Magifti aat onder andcren te gcmoet voeren

, „ dat zoo zy menage
„ nodig haddcn, 't zelve op minder noodzakelyke zaken, als het delven van zoo

,t (tnfidtrabk graftm en andcre grove onkoftca moeft gcvonden werden.

i
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cle ah eenige Land-Jiede konnen Jierk maken , enz. Hoe 't zy, zeker
is 'c, dac cle gragten aan de noortzyde in den jaare 1619. , wanneer
men bedugc was , dac die van Duinkerken den Hage mogcen overval-

len en plundercn , imrncrs zoo als men van wegens den vyand voor-
gaf, merkelyk zyn verwyd , gediept en opgefchoten. De ordre,
weike de Magiftraat daar toe by aanfcliryvens van de Heeren Ge-
commicteerde Raden van den 14. April des gemelden jaars bequam,
behelsde het navolgende :

5, De Ge COMMIT TEERDE Raden Van dc Statcn van Holland Aan-

35 en Weftvriesland gelec op de advyfen, die van alle kanten komen, f<^hryven

55 van dat de vyand zoude voorhebben cen aanflag op de plaetze van Gecom-
5, den Hage , omme dezelve plaecfe ce overvallen , te plunderen en te mitteer-

35 ruineren, en Jiier op geiiad vcrfclieide communicatien met fyne '^^ R^-

35 Excellentie den Prince van Oranje, de Gecommitteerden uic de het'vcr'-

35 Societeit der voorfz. plaatfe , en dc Magiltraaten van den Hage ^ wyden

„ Jiebbcn als Jiacr incumbercnde zorge te dragen voor de bewaringe ^^ ^^''"

35 en confervatie van de Provintie , voor alle gewelt en overval in 't ygn'^"

55 ^^eneraalj en de refpedive fteden en plaetzen in 't particulier, ver- gragten

3, itaen, dewyl zyne Hooggemelde Excellentie het krygsvolk te vel- *^" '^^

35 de zal hebbcn te gebruiken 3 dat de Magiftraateii van den Hage "°^g""

33 voorn. zorge fullen dragen ,
dat de vooriz. plaatfe van den Hage

35 werd voorzicn met goede oplialende bruggetis ; Voorts dat de

35 gragten zullcn werdcn verdiept , de vooriz plaetfe daer iiet nodig

35 es met corps de guardes , fentinelhuyfen en behoorlyke wagten
35 voorzien , ende oimne de vooriz. wagten foo ilark te maken als

55 docnlyk fal wefen 5 ende de gelegenthcid van dc voorfz. plaetfe en

3, qualiteit van de inwoonders kan lyden 5 verflaeii haer Ed. Mog.
55 dat dc Scl:ucterye fal wcrden verlterkt met alle de ihwoonders, die

55 notoirlyk nict en zyn van de Ridderfchap en Edelen ter dagvaert

55 van de Heeren Staten van Holland en Weftvriesland compareren-

35 de 5 van de Gcdcputeerden ter vergaderinge van de Hoog Mog.
,5 Heeren Staten Generael , den Raed van Staten , de Gecommit-
!,5 teerde Raden van de Staten van liolland en Weftvriesland , de

53 Gedeputeerden ter Generaliceits Rekcnkamer , de CoUegien vaii de

55 Jultitie, Camere van Rekeninge en die van den Rade van Brabant,

55 met hacre Thcfauriers, Secretarili'en en Griffiers, die met haer in

55 haere kamere befoigncren , fonder dat de voorfz. vrydomme zal

55 werden geextendeert tot de Klcrken, Deurwaerders, SolUciteurs,

55 Procureurs, Notarilfen ofte andere van de voorfz. refpedive Colle-

55 gien dependerens allecnlj'-k uicgezondert die regte Suppooften zyn
35 ende volgende de Privilegien van den Hage vry moeten wefen,

3, ende fullen Biirgemeefters en Regeerders van den Hage voornt.

55 het getal daar uit zoo groot maken als doenlyk is , omme daer uyt

55 de wagten met de meefte verzekeringe en minfte lafte en bcfwacr-

i J53 nilfe van de inwoonders gehouden en verzorgt te werdeii. Wat
» ^5 aengaet de koften, die by provifie tot verzekeringe van.de voprfzl

.j5 plaetze en 't liouden van de wagten fullen moeten werden gedaen?
haer Ed. Mog. liebben goedgevondens dat dc peimingen daiir toe

nodig , by feurgermeeilers en Regeerders van den Hage . vooriz.

N 5
'
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fullcn werden gcnegotieert voor den tyd van cen vierendeel jaers;,

Dat xy voorts de voorfx koften pcrtinentelyk fullen bep;rooten en-

de aen liacr Ed. Mog. overleveren een concept en voorilae; hoe die

heft over de huyfcn , Jioofden of andcrs van den Hage zullen kon-

nen werden gevonden, belovende haere Ed. Mog. Burgenuelteren.

tnRegeerders \an den Hage voornt. , dat zy neffens haer fullcn ver-

fchynen in de eerfte ver2;adering van de Ilooggem. Hcercn Staten

^ an Plolland en >X^eftvriesland , omme de faken aldaer te propo-

neren en te bevorderen, dat de Ilooggem. Ileeren Staten uit haere

Ibuveraine magt op "'t vinden en beralen van de voorfz. ko{len zul-

len difponeren , ende zyn ondenullchen Eurgemeefteren en Re-

geerders van den Hage voornt. vermacnt in defen geenen tyd te

willen verzuymen, maar alles zonder uitltel by de hand te nemen

55 en te verzorgens gclyk haer Ed. Mog. ook fullen verzorgen en be-

55 vorderen de wagten langs de ftranden. Aldus gedaen in den Hage

55 den 14- April 16x9. Onderi'tond ,

Ter ordonnantie van de Gccomniiteeerde Raden.

Was ondertekent,

C. VAN DER WOLF.
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Dit wicrd vervolgens l^y de Magiftraat vverkftellig gemaakt (a).

Maar als zy daar en boven tot meerder befcherming nog een borft-

weeringe wilde doen opwerpen 5 en dezelvc met ravclyns en wagc-

huizen dekkens en dat men daar mede reets bezig was , verwekte

zulks aan de naburige ftad-Delft eenig nadenken als of men daar door

den Hage zoude willen maken tot een beilote en Iterke v^eftings het

geen uitleverde5 dat het voltrekkenvanhet zelve de Magiftraat van den
Hagewierd verbodcn byRefolutie van den 16. Me'i i6i9.,luidende in

dezer voege : 55 Zyn ontboden en binnen geftacn de Eurgemeefte-

ren van den Hage 5 als CalTiopyn, Kinlchot 5 Hanneman , Nobel,
Smout, Hallingh 5 is henluyden aangefeyd 5 dat myn Heeren van
""t Collegie op faterdag voorleden haer Jiebben belaft binnen twee-
maal 14. uuren cathegoris antvvoord te gevcn of fy met Jiet mae-
ken van de borftweeringe fouden willen luperfederen ofte niet , en-

de dat fy waren ontboden omme haere refolutie dien acngaende te

verftaen ; Waer op fy geantwoord liebben , dat fy de zaake had-
dcn in deliberatie geleyt met haere ^'roetfchappen , ende dat de-

zelve hadden verftaen by eenpaerige ftemmen met het maeken van
de voorn. borftweeringen voort te vaercn5 dewyle zyne Excellen-

tie hadde verftaen 5 dat alles onnodig wiis, als 'er geen borHweei-in-

.
•.» ir svj.

(a) Onder de cigen-handige aantekeningen van den Heer Pieter Stalpert van der

IVideH^ tcr zclvcr ryd Schepen van den Hage, vinden wy daar van deze navolgen-
dc omltandighcden. „ Den i. Mcy 1629. is aanbeilecdt de borllweering om den

„ Hage tc maken van vyf voeten hoog , en de vleugclen van llecn tot de brug-

}, gens en het water of gragten te verwyden tot 60. voeten , en diep op vyf voe-

j> ^^^
J
groot by de roeyingc tot foo. voeten, de roedc aangenomen tot ji . gul-

„ den en 200. gulden tor trekgeld, tc volkomen in alles op te maken in 10. of 12.

„ wcken. Den 8. Augiifti is gerefolveert , om de gragt van den Hage te yolti'ek-

„ keo, tc weten van den Dcnnewcg tot de biugge naer 't huis te Noot,

33

33

33

33

33

35

35

33

35

33

33
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51, ge foucle wefen , ende dat by als nogJi daer by was perfifterende

;

,j Ende liier op gevallcn zynde tuirdien de Heeren Gecommitceerdc
J, Raden , en ce vooriz. Gedepuceerden verfcJieyde difcourfen , en
3, ejntelyk by eenige van de Gecommitceerde Raden voorgellagen

55 zynde of men de zaeke daer toe niet foude konnen brengen , dat

„ die van den Hage fouden ver^'erken de fooden alreede gelteken

,

J, en die verwerkt iynde, fuperlederen tot de vergaderinge van de
5, Heeren Staten , omme hare Refolutie daer op te hebben', ende by
5, die van den Hage gedaen zynde contraprefentatie , dat fy te vre-

„ den waren , mits ondertuirchen met het m^aeken van de borftwee-

3j ringe vooitvaercnde , dezelve wederomme af te brekcn , foo fulcx

„ by de Heeren Staten werd goedgevonden , 't welk niet aangeno-
„ nomen konnende werden , aJs fyncie een provifie , die de Gecom-
5, mitteerde Raden in deze zaeke niet en konnen geven , Jiebben de
5) voorn. Gcdeputeerden ^an den Hage aangenomen , haer op den
;, voorn. voorilagii van eenige van de Gecommitteerde Raden te be-

5, denken j en op morgen haere Refolutie daer op iime te brengen.
De Magirtraat hier op , zoo zy meende , zonder exprcs bevel van
zyne Excellentie, met Aviens kenniile en ordre iiet werk begonnen
was , niet konnende Itilzitten j maar in tegendeel daarmede voortva-
rende, wiei-d Jiaar andermaal aangezegt het vokrekken van de borit-

weerjnge te Itaken , immers tot de naafte byeenkomft van de Staten

van Holland , als uit de volgende regiftratie te zien is.

II' i

Den ^. ymiii 1619.

55 Zyn in 't Collegie ontboden de Burgemeeiteren van den Hage, Nadere

,5 ende aldacr verfchenen de Burgemrs. CalTiopyn, Hanneman, en I^efoiu-

55 den Penfionaris Veen, ende zyn henluyden gecommuniceert de
gan^"^"'

J, brieven by zyn Excellentie foo aen myn Heeren de Gecommit- gaande,

55 teerde Raden als de Magiltraat van den Hage gefchreven ende de-

55 zelve aangefeyt 5 dat fy volgende de Refolutie van de Heeren Staten

5, van Hollant en Weftvriesland 5 en het goedvinden \an fyn Excel-

35 lentie fouden fupercederen met het maeken van de IsoriKveeringc

5, om een gcdeelte van den Hage , tot de naelte vergaderinge van de

55 Hooggemelde Heeren Staten. Waer op by de voorfz. Gedepu-

55 teerdcn tot antwoord gcgeven zynde , dat het zelve was eene zae-

55 ke van importantie , die de Burgemeell:eren alleen over haer niet

55 conde werden genomen , zy over een dagh twee ofte drie Jiaere

5, Vroedfchappen fouden docn vergaderen , ende daer naer haer Ed.

35 Mog. de meyninge van de voorfz. VroedfcJiappen doen verftaen

,

35 ende dat zy het verftonden, foo het by de vooriz. Vroedfchappen

35 verftaen foude werden ; Ende daer op gcdelibereert wefende en

33 en haer Ed. Mog. bemerkende, dat de voorfz. delayen nergens an-

5, ders toe en dienen 5 als omme te illuderen de Refolutie van Hoog-

55 gem. Heeren Staten , hebben gerefolveert tot haere ontlaftinge ea

,5 vokreckinge van de voornoemde Refolutie , dat Burgemeeiteren

55 van den Hage voornt. fullen -werden geinfinueert , dat fy als noch
55 in conformiteyt van dezelve Refolutie , met het maken van de

5, voorfz. JDorftweeringe fuUcn fuperfederen 5 op pcene dat Jiaer Ed.

5, Mog,
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Xlog fijllcn doen uifulken rapport aaH de Hooggmelde Hcereij

Staeten als ly tot voorftajid vap de voorlz. Refolutie liiUea bevin-

dcn te behoorcn , lynde de CamerlDCwaerder Hoeckgecft gelalt

5, dcfe infmuatie te docji en zyn wedervaeren te rapporteren. Hier

op is het werk, xoo wy vermopden, blyven fteeken •, te mcer, na-

ilicndevrees vooreencn ovcrval van den vy;md reets tenmeeltcn dee-

le ^vas verdwecncn , en jyn zedert de cingels met ypen- en linde-

boomen bezet , 't welk gecn gcring vermaak aun de inwoonders

gecft.

Eindelyk zullen wy alhier nog kortelyk aanmerken, dat de Haag,

behalven zyn net beplante cingels , ook iieeft vier toegangen, die ie-

der om 't vermakelykitc zig opdoen , 't zy men van het ooflcn door

het Bofeh of Bezuic|cn-hout dtn Ilage nadert, of dat men van 't zui-

den komende den weg neemt van Delft en Ryswyk, of dat men uit

het WelUand hmgs den Loosduinfchen m eg zynen gang maakt , of

wanneer men zig willende verlultigen aan 't ftrand ten noordcn? den

Schevelingfchcn v/eg betrced , alle met klinkarts geplaveit en met ecn

dubljeldeVy wel waiTchcnde boomen bezet ; een omlkndigheid ,

waar op de Haag boven alle Hollandfche ftedcn te roemen iieeft, en

waar van onzes wetens geen wederga in de zeven vereenigde Provin-

tien te vipden is.

Zoo aanzienelyk nw als 's Graaven-Hage uit de gedaane befchry-

vinge blykt te zyn, door zyne bouwingen, zoo aanmerkelyk is het

ook door 't gctal en aanzien zyner inwoonderen. Ten opzigte van

Jiet laatite isliet zcker , dat het door de Relidentie der hoogc Regee-

rings-CoUegien , en die van de Juftitie , waar door veele perzoonen

\:\^ ui^ninntentheid in den Staat alhier moeten woonen , alle andere

ft^den na mate zeer verre te boven g^^t. 't Is niet wel mogelyk na

te Ipeuren, hoe het get<il der inwoonderen van tyd tot tyd zy aan-.

gegroeit. Maar de opgevolgde vergrootingen , welke zeer gewigtig

zyn , bewyzen van zelfs en zonder fpreken , den UJoci van deze

l^aats, die noodwendig zeer hecft moeten toenemcn, eerft, na dat

Ilertog rivilps van Bourgondien aan den Rade van Holland alhier

heeft gegeven een nieuwe ordre en geregelt wezcn, en ook alhier de
3\ekenlvamer geplaatll: , mitsgaders de Hollandfche Staten by vervolg

lieefc doen te zamenroepen. En ten anderen , na dat de Staat van
der Landen regeeringe op eenen anderen voet zynde gebragt , de
gemeldc hooge Vergaderingen en CoUegicn alhier in een vail; vei'blyf

geplaatfc zyn gcworden- En betreffende het eerftc, de aanbouw niet

alleen 5 m;tar ook de dagelykze verbeteringc der huizingen , welke
men allezins den Hage door befchauwt , Icveren een ontwyffelbaar
b,(^vvys op van den nog durenden aen\\ aJch der bewooners. En die

d^ ftraaten betredcndc ,, met aandagt letten wil op de menigte der
geencn, die licm ontnioeten; die Jiier of daar gezcten, het groot ge-
tal voorbygajpgeren w il gade llaan ; en deze en andere omflandig-
li^dcn zal gclieven te vergelyken met het geen hy nopende de an-
dprc ftedcn, va^i II,ollaji4 g^hoort , gezien en ondervonden heeft

,

7^ ligtclyk konneii toefteiiumen , da^ naaft Amfcerdam , Leiden en
Rptterdaiu 5 's Guavea-J^lage mo wel bevglkt is', aJs eenige ftad in
Jlqilnnd.

Nogtans
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Nogtans is "t niet ovcrkropt. Uitgczonderc die allergeringfte zoor-

te, die met armoede als te worflelen Jiebhende , zig ten nuauwften

moec behelpen , als ze maur dak boven \ Jiooft heefc ; levcn de ove-

rige ingezetenen zoo ruim en wyd als ergens. Dus zonder dat de

Haag tc veel heeft na maate van zynen omtrek, vind men cgter hier

zoo grootcn getal menfchen, dat wy op de ])erigteli deswegen beko-

menj en op goede gronden gebouwt, vertrouwen te mogen zeggen,

dat men in den Hage en Haag-ambagt ruim agt en dertig duizend

zielen tellen zoude , waar van Vr wel drie of vierendertig duizend

aan den Hage alleen mogen toegcfchreven werden. Invoegen dat

men met goede rede zeggen kan ? dat 's Graven-Hagc in alle zyne op-

zigten laelchouwt zynde, in volkrykheid en vermogen voor ontrenc

een twintigfte gedeeke van ganfcli Holland is aan te merken ; en dat

hct voorts .tot heden toe waar is , 't geen over Jiondert jaaren daar

van getuigt wierd, dat Jiet is en biyft de grootfte, fchoonfte en aan-

zienelykile vlekke van geJieel Europa.

Dus verre hebben wy den Haag in zynen ganfchen omtrek be-

fchouM^t ; nu gaan wy ons vervorderen tot liet belchryven van de ge-

bouwen , zoo die eertyds daar hebben geftaan , als die "'er tans ge-

vonden werden , 't zy geeflelyke of werreldlyke , die tot den bur-

gerlyken ftand behooren ; en daar van zuUen wy een aanvang maken
met het vcrJiandelen van Jiet Hof-gebouw , als het eerfte en voor-

naamfte, en aan welkers ftigtinge de Haag zync opkomft dank te we*

ten heeft.
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Jiefchryvhige i)an bet Hofgebowj; , deszelfs kamcren en haar gebritik.

Fan (leBeek-, en Hof-'gragten. Orde 'van St. Jacob of door Graaf
Floris den F. mgejieh zy. Algemcene Staats - vergaderinge in den

jaare 165-1. gehoiidvn op de groote Zaal van V Hof. Fan de Staats-

en andere Fergaderingen der Kollegien aldaar , zoo de Frovintie

van Holland:, ah de Gencraliteit betreffende. Raade van de Domei-

mn der Heeren Prinfen van Oranje. Kajiellanye van den Hove.

Poortiers van de Hof-poorten. Hof-beer , oorfprong en verdeelinge

van dien. Binnen-Hof. Bi/iten-Hof. Gevangen-poort. Cingel van

den Hove:, eenige byzonderhcden aldaar. Stadhoiiders Tain , nu het

Plein.

ie ftigter van dit zoo heerlyk gebouw 2,y geweeft,

zal geen werk van een diep onderzoek zyn , de-

wyl alle onze Schryvers ( ^ ) , immers die van de

bouwinge van hec Hof meldinge maken (Z') 5 een-

paarig medebrcngen J dat hec gemelde Hof allei*-'

eerll is aangelegt en gebouwt door IFillem den
tweeden , den XV. of zoo andere willen , den

XV 111. Graaf van HoUand. De groote Hollandfchc Chronyk {c) ge-

tuigt daar van in dezer voege : Nu is Conine Willeni in Hollant geco-

jnen , daar by mit groote waerdigbeyt :, eer en triumpbe ontfangen iverd,

als wel recht was , en qiiani terfiont in den Hagbe , en dede ontbieden

verjlandcle iverkhiden , om een Koninxlyk Paleys daer te doen maken ,

en beeft daer gefondeert die [cone Zale en die Capelie met fcone. welge-
cbyerde cameren , als men nog zien macb.

Niettemin verfchillen ze van den anderen eenigzints aangaande den
netten tyd van deze ftigcinge, egcer zodanig, dat hec eene zaake is

van geen grooc belang; ftellende namentlyk d'een deze bouwinge on-
trenc den jaare 1149 i^)-> "^ '^^'^^ ^^^ gemelde Graaf het jaar ce voo-
ren cc Aken toe Roomfch Koning was gekroonc {e) ; andere dezelve

bren-

{a) Joh. Beka, in vita Ottonis 11 1. in fin. '06:hndus. Snojus , lib. 1- pc<g pr.

Junius, in Bataviafua Cap. if. Hetji;. Thabbrita , lib. 8. Hiji. cap. 17. J. Vel-
denaar, Chron. pag. ^^. f.*''!- '^.

(^j Dus fpreeken wy, om dat 't*gifen aanmerkelyk is , onze oude jaardigter

Melis Stoke, van deze bouwinge, en overbrenginge van hct Hofvan 'sGraaven-
zande na den Hage geen gewag altoos maakt. En men ziet daar uit in 't voorby-
gaan, hoc zwak hec zy uit hct fimpel ftilzwygen der oude Schryveren voor of te-

gen eenige gebeurde zaake te willen redenen.
(c) Divif. 18. cap. i^.

id) Boy, Nederl. Hijlor. B. IX. op 't jaar iyj6.pag. 14I.
(e) Hy wierd op St. Michiels-dag des jaars 1 247. tot Roomfch Koning verhe-

ven, en op AUcrhciligen dag van 't volgende jaav izaS. gekroont. Mel. Stoke,
Rym-Chron. pag. 82,

"
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brengende op 't jaar 125-0 (/), andere wederom laater en wel op 't

iiur iif3 ig).

De Schryver van de Hollandfche Chronyk (h) verhaalt , dat Ko- ^"Jj^S

niiig Willem by rade zynre Heeren dat Hof, dat fs Gravefa/ide plach brengt

te luefei? , getranjlateert en overgezet beeft in den Hage , om a/daer te ^'^^ Hof

traderen de fwaere faken des Ryks en des Lands , om aldaer fulcke via-
^i^y[,'e.

7iyere dye glorie en eere van Hollant andere nat'ien , die daar ^dik^ils by lyk van

heniquamen:, kondig te maken. En of wel andere (/) van gcvoelcn 's Graa-

zj'n, dac Jiy 't van Haarlem genomen en in den Hage zoude gebragt Yeln^'
Jiebben, waarvan zy eenige waarfchynelyke redencn pogen by ce den

brcngen, zoo komt ons egter voor, dat hec eerfte met de waarheid Hage.

belt over een komc. Dewyl men uit een gifcc van \ Konings Wil-
lems moeder, en verdere overblyfzelen {k) van en ontrenc 's Graa-
ven-zande klaar ziec , dat het Hof aldaar is geplaatft geweelt , waar
van men zoo doorltekende bewyzen ten opzigte van Haarlem niet en
A ind. Zonder dat wy evenwel willeh beweeren , dat Koning IJll-

lem te Haarlem ook niet zomtyds een duurzaam verblyf zoude Jieb-

ben gchouden. De gemelde gifte luid in dezer voege (/).

,5 Nos Machteldis ComitiJJa HoUandU'notiim ejje ciipimus om- ^

„ nibiis priefentem literanr v/finis , quod nos pj'o remedio animariim nof- du^me
„ tr^ & di/efli mariti nojlri pice recordationis -, D">. Florentii Comitis getmk-

„ Hollaudi.e & diledoriim filiorum nojiroriim videlicet D'" . Willehni '"^^""'f
.

•5, ciara memorice Romanorum Regis-,& ejus iixoris D"^. Elillibeth Regi- g^evaii

,, lUt nee non D'"i Florentii csr omnium nojirorum pr^deeejforum , & Konings

5, percari no/iri confanguinei D"^. Florentii Comitis Hollandix > ac di-
''"o^'^^'^-

3, leBarum filiariini nojirarum D'^. Aleydis diflx de Hannonia-, acD''^.

5, Margaretae Comitijf^ de Hennenbergh > esr ipforum liberorum contiiU-

5, mus in eleemofynam totam terrani , quce vulgariter Gemeente nun-

5, cupatur ) jacentem in officio de Monilre juxta Hekendnnum in ele'e-

„ mojynam collatas , affignantes ad fupradiflam terram X. Hbras Hol~

5, landicas in anniiis /•^rt'rf'///Z'//^^rt'CappcllaniamCurix in 's Gravelande

35 6"^. lit in dida Curia pei'petiio divina celebrcntur &c. Datum apud
O z \sGra-

(/) Boxhorn, in T'beatr. HoU. fag. '2,^1.0^ T'oncel van Holland, pag. 539.

{g) Goudhoeven, in V Leven van fVillem den II. pfig.{mihi) 51 f. in not-No-"]:

[b) Divif. 18. cap. 13. waarmede overeenftemmen de Carmcl. Joh. Gerbr. van

Leiden, lib. t^. cap. 15. Boxhorn. in T'bcjt. Holl. pag. 5fi. Guicciardyn , Bc-

fchr. der Nedcrl.p.ag. 1^. Henr. Thaborita, lib.%. Hifi. cap. ij- in deze woor-
den : PFilhelmtts Re."< Romanorum adificavit primus in Haga Caflrum ^ tranfluUt

ibidem de Arena Comitis fedcm judiciariam. Dit werd ook bevelligc van Rai.
Snojus,/;'^- 7. /'(?^. pi. {Hage) ubi aulam magnificam ac niultum amocnam ^ veftigio

fecit.) ad qtiam Tribunalforumque jadiciale Gravefanda tranjiulit., magi5 ad pulchritu-

dinem i^ ammiitatetn
,
quam munitioncm fabricatam , vivario latiffimo £5* viridanti

ripa , turn ilicibus frondo/is , ncc non vicino nemore ad dcambulandum vcnandumque

oj>portuno. En Adr. Junius , cit. he. IJlud Senatorum Collegium .^ glim federe apud

Gravefandam folitum , hue tranjiulit Guielmusjam defarei tituli accejfione auilus.

(i) Goudhoeven, in '/ Leven van IVillcm den II. pag. 315. in not. N^. 7. Zie
mede Veldenaer , Cbron. in 't Leven van Willem den III. , pag. 74.

(k) Zic Matth. Jnal.vet. avi Tom. FI. pag. loi. Scnverius, Befchr. der Gra-
ven van Holland, pag. 210.

(/) Zie Matth. Jnal.vet. aviT'om. Fl.pag. lOp.
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5,
'j- Gravefande anno cio. cc. lxvi. in vigilla beati Mathei Apoj-

„ toli & Euangchjix.

De Heeren Raclen van den Hove van Holland f^irekende in hun

Bcrigc (?//) noopende de oudheid van Jicc CiraaHtlyk Hof-i^erigc,

zcggen, op den voorgang van den geleerden Merula (»), dat in den

jaarc 1x50. door Koning Willem de XVIII. Graave van Holland aan

iiet zelve Hof-gcrigt een vaite plaatze is gegevcn , Avelke zoi'.de zyn
even die zelve , ^\ elkc althans nog door den Hove Averd gebruikc.

Dog wy zullen ons alJiier niet inlaaten ce onderzoeken of te dien ty-

de te gelyk mec de ftigting van 'c voorfz. Paleys iiec Hof van Jiiftitie

zyn begin genomen hebbe, dewyl Jiec zelve zoude gaan buiten ons

oogmerk tnbeftek, 'c geen zig bepaak binnen de ijelchryvinge der

gcDouwen en derzelver gevolgen.

Om dan by liet gebouw te blyven. Het gemclde Hof was na de

bouwkunde ^an dien tyd ecn van de opzigciglte Paleyzen van ganlch

Europa, vertoonende als nog, doorzyne uitcrlyke gedaante , en zoo

veele eeuwcn verduurende Jiegtiieid , de magt van onze oude Graa-

ven. De gelegenlieid van 't zelve was in oude tyden zodanig, dat

hec rondom met gragten was voorzien, en door poorten en ophaal-

bruggens in dier voegen afgellotcn j dat nieniand daar op konde ko-

men^ zulks het zelve konde werden aangemerkt als een beiloten flot

of Iteedje. Maar wanneer by vervolg van tyden de Haag mcer en

meer bebouwt wierd , en dat cerlt en meelt gezogt wierden de plek-

ken niet verre van den Hove gelegen, gelyk ids zyn de iegenwoor-

dige Hoogftraat-, htt Agter-Ofume , em., kreeg men gelegentlieid, om
door middel van de huizen , die in de naby gelegen Itraaten ge-

bouwt waren, en agter op de Beeke bfandere gragten van den Ho-
ve uitquamen 5 op het Voorhof of Ncdcrhof , nu het Euitenhof ge-

naamt, te geraken.

En dewyl door de bewoonders dier huyzen daar inne wierde mis-

dreven , dat zy , door niiddel van plankcn over dezelve Beeke of

gragten te leggen, by ontyde op het Hof quamen , of andere daar

op lieten gaan, gaf zulks al in den jaare 13^6. aan llcnog fVi/km van
Beyercn gelegentheid , omme daar jegens door een openbaar ver-

bod te voorzien. ""t Geen wy, als zeer aanmerkelyk, en ons' boven
dien nergens ontmoet , ;illiier zullen laaten volgen.

Vcrbod
aanallc

dicoii-

treiithet

Hof
•wnnen
over de

Beek of
graften

jcko-

nieii &c.

35 •HertogWiLLEM &c.gebieden, Iiieten en verbieden alien den gee-

nen die woonen in den Hage ontrcnt onien Hof, dat nicmanc geen

„ duurgang en hebbe noch en houde door fyn buys , noch over fi-

„ nen werf , op onfer Hof te coraen mit planken tc leggeii over die

„ beeke jof over die graften, of pade te maken, foe wat waers dat

,5 die gedoegde, die verl^oerde alfoe dicke als fer yemand over qua-

„ me thien pondt Hollants , en die gheene diere over quamen , die

„ verboerden desgelyx thien pondt , die onfen Bailju innen llil tot

„ onfer behouf , en waer hy niet riken noegh te betalen , men fou-

„ d'cm leggen ecn half jaer in den ftetn ; en dede dit yemandt die

„ dicnCt van ons hilde , dat \v aer ten eerflen glumge op fyn dienfl

die

{m) Pag. 7. (n) Mankr -jan Procederen, lib. IF. ^it. I. cap. z

pa^. 14P en ifo. van dm nieuvjen druk ijof.

11
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>5 die Jiy van ons hadde verboerc, d;iir; 't enden alfoe dicke als hy 'ts

5, dede , op die boece voerfz. En desgelycx als die gecne die over

3, die grachten liepcn of pade maektcn ; In oirconde &c. Datum in

,j den Hage des Sonncndages na Stc. Servaes dacJi Anno M. CCC.
„ LVJ.

En het zelve krygt op eene aanzienelyke wyfe zyne beveftiginge
door Jiec eigen gecuigenis van den laaclten Gr.uive Koning PhUips m
den jaare iS5^-:> mede-brengende , dac de Beeke en het water van zy-

ne Huyze in den Hage^ Hem toehehoorendd > door zyne Voorvaders al-

leenlyk tot heur geriefivas gedaen graven en 7naken -, en daarom ver-

biedende aJles wat de zelve konde ver\ uilen of vernaauwen ; uicwy-
zens Jiet volgende Placcaac (o)

55 Philips by der grade Godcs &c. den eerften onfen gefwooren
,5 exploiciier van den camere van onlen Raide in Hollanc Jiier op
55 verfogt , faluy t : Alibo wj verftaen en onderregt lyn dat veele en

55 diverlclie perfoonen Jien vervordert hebben en nog dagelyks ver-

55 vorderen de Beeke en het water van onfen Jiuyfe in den Hage, ons

55 toebehoorende, flreckende van dat iluysken daer Jiet water in de

55 fpuye aldaer doerloopt ooftwaerts tot langens die felve beeke tot

55 den Paradyfe Achteromme toe , te l^epooten met I)oomen, erven

5 5 aeJiter Jiaer Jiuyfen te maecken, in defelve beeke 5 daer op te tim-

,5 meren pishuyien en andere \uylniiren d.agelycx daerinne te wer-

55 pen 5 onrejne ambachcen en neringen daerinne lianceercnde in

55 grooter kleynachtigiieyt 5 periciile en achterdeele van ons cp onfen

55 vooriz. Hove ; ende gemerckt dat onfe voorvaders alleenlyck tot

55 heuren gerief en vordernilfe die vooriz. Beeke hebl^en doen graven

5, en maken5 en dat daeromme bet water binnen defelve Beeke be-

yy hoort te hel)ben fynen vry-en loop, fonder eenige itoppinge daer-

55 inne te doen ofte maken, in eeniger manieren5 ende want wy de-

55 fe en diergelyke faken niet fchuldich en fyn voortaen meer te ge-

JiCngen, maer Jiier inne met alle neerflicheyt voorfien willen heb-

ben; So o 1ST, dat wyu ontbiedtn en bevelenby defen van onfenc

wegen openbaerlyck voor den volke te vercundigen ter gewoon-
lycker plaetfe, en wel fcherpelycken te gebieden alien den gcenen
die Avoonachticii fyn op ^Ic vooriz. BeeAe tullchen 't voorn- Sliiys-

55 ken en 'tParadySjCn aldaer boonwn, uytileeken van erven, platen,

55 tinimeringen , itoepen en pishuyien gemacd hebben , ILiende en

,5 dienende jn dcvoorfz. Beckc, dat ly 'tlelve terilont binnen drie da-

55 gen na der publicatie varj de'en of en ontruyminge daer ^an doen

5, fonder eenige wederfeggen, op de vcrbeurteniile van tien ponden

35 van xl. groocen Vlaems 'tpont tegens ons te verbeurei), mit condi-

55 tien dat eenen yegeiycken lal mogen platen met goede eycken pa-

55 Jen en -planclcen, na,' dvC platinge die PietcrDircxz, woonejide aeu'e

55 vooriz. iluysken, geqonfenteert is, dats te weten vier voet breet

55 mitten vooriz. placi-nge fonder meer, flrekkende tot'terf van wylen
Geryt WiUemszooiide Ichoenmaker toe, en defelv.e p^tiii^gg iijfoe

i
'

tt

53

33

33

33

Koning
Philips

verbied

het ver-

naau-

wen of
vervni-

lenvan
de Beek
en 't wa-
ter van

zynen
huizc.

(0) Ten decle gedrukt agter het Berigtvan den Hove fub Utt..P. pag. 177.
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te onderlioudcn ten eeuwigen chgen , elx tot Jicurcn eoften : en^ die

geene die huyten defelve platinge Itceken fullen, die felfde tcrltont

jnne tc hiilenna des voodz. Pieters platinge op de pcync van ticn

pondcn als voorcn: Bevelcnde voorts van onfen wegenjdatniemant

wie Jiy ly en bylbnder die gcene die woonende fyn op de voorlz.

Beeke,dat fy van nu voorcaen geen leercn,koehuyden ofce kleede-

ren en fpcielen of en walTchcn in de voorlz. bceke op die peyne en

verbeui'tcnilVe ^nn drie ponden voorfz. allbe dikwiJs als 't gebueren

fid en desgelycx alle andere wie fy fyn en ontrent defelve bceke

eenige vuyleniife, aUche ofce anders aldaer Ijrengen : Bevelcnde

5, voorts alle die geenc die loyliuyfen ftaende Jiebben op de voorfz.

Beeke , mitsgaders de leertouwers en kleervolders , dat fy aldaer

van nu voorcaen niet meer en wcrken van iieuren ambochten en

dat fy hcure ftoepen terftonc mode afbreken op tie verliuertenide

van drie der voorfz. pondcn , alfo mcniclnverve als fy bevondcn

33

3}

33

33

33

33

33

33

35

3>

33

5, fullen worden hier jegens gedaan te hebben. Bevelcnde voorts van

5, onfen wegen eencn yegelyken die woonachticli fyn of eygendom

33

33

33

33

33

33

33

33

33

35

33

33

33

van huyfcn ftaende hebl^cn op de voorfz. Beeke tullchen dat Para-

dys en dat (lachuys , dat defelve perfoonen de voorfz. beeke tuf-

fchcn die en St. Gilles naeftkomende doen fclioonmaken en die

vuylnifle doen werpen aan de zyde van onfen voorfz. Hove op
heuren coften, en die alfoe dick en menichwerf als 't by ons al-

foe geordonneert fal worden op de verbuertchiire van vyf ponden
ten pryfe voorfz. Ontbieden en bevelen daeromme onfen StadJiou-

der-Generael , de eerfte en andere van onfenRade in Hollant , onfen

Bailliu en Sellout van denliagejcn alien anderen onfen OfRciers en
Jutticiers, dat fy jegens de overtredcrs van defen procedeeren en
doen procedeeren tot afneminge ^ an de voorlz. peynen j fonder

ecnich faveur, dillimulatie ofte verdrach, want oris geliefce fulcx

es: Gegeven in onfen huyfe van den Hage ender onfen zegele van

35 jufticie aldaer gebruykt Jiier onder opgedruftin forme vanPlaccaate

3, den XXIX July XVc. LVJ. onderftont gefchrevcn, By dcrt Co-

„ ninck ter relatie van fyne Majefteycs Stadhouder-Generael ei\ Ra-
,, den vanlloUant &c. en geteykent

,

J.
V. DAM.

Tot vcrdere ophelderinge van weike omftandigheid verdient met
aandagt te wcrden gelezen het geen de Heeren Raaden van den Ho-
ve in der zeher meermaals aangehaalde Berigt (p) in het breedc
Jiebben opgefpeurt en befclireven.

Wie in vroege tydeu deze Beeke en watcren gehouden waren

oudVty. ^choon te maken , kan gezien werdcn uit een oud geding tulfchcn

dendeze dcn Procurcur- Gcncraal cn eenige Dorpen in Rynland , o^er liec

Beck en fchoonmakcn vande gragt van 't flot van Woerden,waar toe de ge-

gchoih-"
"leltc Dorpen fuftineerden niet verpligt te zyn 5 om rede , dat die

den wa- R\IIkilltiers cii zoiiderliiige die voorfz. Veriveerders gehoefjiacbt zyn die
rcn Fiver van den Hove en andere graften te reynigen €n oic den Santwech

tc nia" ^^ onderboliden die tiiffchen den Hfige (n Rysivyc ^elegen is , dat voir-

ken. tyds

Wie

ip) M- t«S. 17. z8 y 29.
J.,^

f

I
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tyds een vuyl oirdene placht te ivefei? {q). Dog dezc gewoonte fcliynt

door den tyd in onbruik te zyn geraakt , zulks dac naderJiand de vy-
ver en wateren om het Hof door de Graaffelykheids Kekenkamer tot
kortenvan de GraafFelykJicid (r), en de Beek tot lafte van de erven
en huizen, op de zelve Beeke Itaande, zyn gezuivert gewordcn. Kn '«Weik

gemerkt de Beek wel eer door de Graaven in der tyd tot hunnen kol- Hl^^\
te en gerief van den voorfz. Huize is gegraven en gemaakt, gelyk fchiede'

\vy zoo even Jiebben gemek, om aaii de X^yver en ^s Hofs gragten tenkofte

vers en goed water te verfciiaflfcn , zoo Jiebben de Graaven ook par-
Gra-ffte-

ticulierlyk het gezag daar over aan hen willen behouden en dicnvol- lykheid'

gende de beheeringe daarvan aan de Officieren van hunne Domeinen
aanbevolen (^), zoo aJs dezelve bezorginge jegenswoordig nog itaat

aan de Raden en Meeiters van de KeKcningen van haar Ed. Groot Aaa
Mog. Domeinen, egter zodanig, dat dezelve Raden met de Magif- weike

traat van den Hage in den jaare 1671. hebbende geformeert een necte '!'«"''"'"

fcheidinge van de gronden en ftraaten (/), dewelke tot ieders par- behee-^
ticuliere beftieringe zoudenltaan, en ook van de gronden en ftraaten, i^i-gen

daar over zy in de beheennge met den anderen zoudea concurreren, ^^^o"^-

en wel fpecialyk over de beheeringe van de Beek , welke den grond Sen Jol"

van den Hage fcheid van de gronden , die door de Rekenkamer be- ftaat.

heert werden , nu tot zoo verre met dezelve Magiftraat zyn vcrdra-
gen , dat de betalinge van het regt door de bewoonders der liuizen

,

daar die onder doorloopt, voor het fchoonmaken van dezelve fuccef-

livelyk gedaan werdende , de eene reize aan de bedienden van de
Rekenkamer en de andere aan die van den Hage komt te gefchie-

den.

Nu keeren wy ons weder tot het gebouw , ''t welk groot van om- Ordre
trek zynde gevolglyk ook moeielyk is , om wegens de aaneenfchake- in'tbe-

ling en wyde uitgeflrektheid , eenen ieder een goedt en rccht be-
^'^^^'^'

grip daar van te konnen geven. Omme door onkunde niet te miflen, ''diiUo}.

zullen wy alleen optellen de voornaamlle kamers en vertrekken zon- gebouw

der ons in te laaten hoe dezelve aan den anderen zyn gevoegt, en ^^^°""

egter daarin tragten te houden zoo veel ordre als doenlyk is. Het
eerfte voorwerp, 't geen wy te befchouwen hebben, is de ZAAL,aIs ^.e^chry-

het oudfte en welke aanleidmg heefc gegeven tot den verderen aan- va"fde

bouw. Eer men op de Zaal komt, is ''er een groote fleene puy , Zaat^
welke men met 10 a. 12* trap]x^n ter wederzyden opkiimt. Langs
deze trappen ten noorden werden de AmbalVadeurs, die wegens ge-
kroonde Hoofden en andere IMogcnthedcn aan de Algemeene Staten
werden afgezondcn, wanneer hen openbaar en plegtig gehoor ver-

leent werd, door twee Hecrcn, uitde gemelde Vergadering gedepu-

tcert,

(^) ZiehiernaBylage'fl. i! z. eriz.^
"' '

^''

( r) Ao. 1(53 5 . is de Vyver in den Hage op ordre en tot koften van dc Graaffer
Ivkheids Rekenkamer fchoon gemaakt. MS ^ In 't volgende jaar vcrzogten dc
Gedeputecrden van de Rekenkamer en den Hage gedcpUteerde van 'r Hofom met
hcndc VyVer, de Beek , eriz.' te gaan examineren en doen fchoon maken, waar
toe het Hof committeerde den Prefidertt en dcn Rekentneefter Perjyn. Refol.

van den Hove 29. Mcy 1(^34.

(O Zic hierna Bylage I. i. 2. 5. enz. (0 Berigt, Byhge R. i. 2,
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teertj opgelckl (v) , en alzoo verders over dc Zaal , galderye en

door de Treres-kamer tot in de vergaderpkats van opgemelde Sta-

ten, en daarna langs den zelven weg wcdcr tot onder aan deze trap-

pen gcbragt, daar ze weder gezamentlyk in de koets tredcn.
Groot- Dczc Zaal is eon fchoon en voortrcffelyk fluk ^\'erks, in den jaare

hoiiw- 1149 of daaronrrent door Koning Willem ^ gelyk wy iiier vooren
Horil- hci^hen aangetekent, geitigt; zynde na de getuigcniflc van den Ilif-

zdvc^' toriefchryvcr Bor ( w; ) ti'en en een iialve roede lang, vyf rocden

breed binnens muurs, en de diepte van de kap vyf en eeii halve roe-

de; en z-oo men onze jaarlweken (.v) mag geloven , is liec houc tot I
dezelve kap uit lerland gehaalt, welk hout van die natuur zoude we-
fen, dat 't zelve geen vermolzeminge of \ errottinge onderv orpen is,

ija dat zelfs daar aan geene fpinnekoppcn hen konnen vaft maken of

-hun rag hegten. Dit werd onder anderen bevelHgt van Henr. Tabo-
rira (r), in deze woorden: Lrgna iji'ius Cajiri fiiiit imputribiHa ^ de-

lata ibidem ex Hibernia , c^ reftfiinit omni veneiio. Maar het aanmer-

kensvvaardiglte van alle is , dat dezelve Zaal , van zoo aanmerkely-

ken hoogte , lengte ^n breedte , zonder eenige doorgaande dwars-

balken , zoo veele eeuwen heefc konnen diiuren en ook , gelykve zig

nog ten Jiuidigcn dage vertoont , in een volkomen Itaat is geble-

ven.

Isrond- \'oorJieen en zelfs nog ten tyde van den gemelde HiftoriefcJiryver

om Bor was de Zaal rontom voorzien met winkcls, daar vericheide kra-

^i\m'
"^'^^'^ ^^^^'' ^^^""''^ waaren voorftondcn, zoo met boeken, als met aller-

wiiikeis. hande kramerye van zyde werken, fpiegels, meilen, bnllen , kam-
men, kokers, tandftokers, fchilderyen, gefneden plaatwerk en veel

meer andere dingen , ja zislfs ftonden eenige VJeeshouwers met vleefch

alhier te koop, ten belioevc van de Suppooften en Hovelingen » ge-

lyk -wy nader onder het artikel van de Vleeshalle zullen aantonen
;

dog hier in is door den tyd zodanige veranderinge gekomen, dat

nu de winkels of leedig ftaan , of, lay de HaagfcJie boekverkopers
meefl: al gehuurt en gel^ruikt werden tot het iiouden van openbaare
audienof verkopinge van boeken.

OAi Qi^^ hoog ziet men ook aan alle kanten ten toon hangen de win-

n'illtver- V^^'^ •> ^K^g^n, vendels, ftandaardcn en keteltrommcn , zoo die eer-

«\«rae tyds in 't verkrygen en verdedigen van onze vryheid op de Spaan-

v^.^ri'"'/'
fchcn {z)i als die in de jaaren 1665-. en 1666. in die bloedige Zee-

caT''' %en

(v) ^t Ambafladeurs , na datze alvoorens door dezelve Heeren aan dc Hoorn-
brug op een zeer plegtige wyzc zyn gerecipicert , en gebragt op 'c huis van Prins

Mauiits^ daaize eenige dagcn op kollcn van den Staat heeilyk werden onthaak,
\vcrden op den dag van hunne audientie weder op de zelve wyze van 't huis van
Prins Maurits afgehaalt , en gekomen zynde tot aan deze trappen van de Zaal,
tredcn zy nevens de Gedeputeerden aldaar uit de koets , en gaan als dan in dier-
voegc als bovcn is verhaalt, de trappen op.
(w) Nedcrl. Hiji. 9 bock op V jadr ify6. pag. 142.
{x) Bor. ibid. Boxhorn. in'TheatroHoTl. p.^'^^i. Oude Holl. Chron. ^m 18. f.

1 3
.
z» V Leven van IVillem den II. ofGoudhoeven , pag. 311.

{y) Lib. 8. Hi^or. cap. 17. te vindenby Ant. Matth. Anal, 'vct.avi. Tom. Vl.
p. IQI.

('2) B6i.op^tjalir\f-j6.p. i^i. zegt , dat deze Vendels door Prihs Maurits
' op

1
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3)

33

33

llagcn tegens de Engelfchen , en wel inzonderheid die in den laatftcn

oorlog tegens de Franfchen, zyn verovert geworden; alle klaare kcn-

tekenen van zoo veele overwinningen door onze Helden op den
vyand van den Staac te water en te land bevogten : en op dat de

gedagtcnis door den tyd niet zoude verouderen , zoo zyn by de

laatltgenielde geftek Jioute berderen, waar op gefchreven ftaat de tyd

en plaats , wanneer en waar dezelve genomen en verovert zyn.

Ontrenc veertig jaaren na de volbouwinge van deze Zaal , gaf

Graaf Floris de V^^- ( na 'c verhaal van zommige ) aldaar met over-

groote pragt en ftaatzi de pronktekenen van eene nieuwe Ridder-

orde , weke hy onder de laenaminge van St. Jacobs -ordc zoude
opgeregt hebben aan twaalf voornaame Heeren : wie deze Rid-

ders zyn geweell, en wat plegtigheden daarontrent zyn waargeno-

men en geliouden 5 vinden wy omftandiglyk in dezer voege ver-

meld {a).

„ In 't jaar ons Heeren, als men fchreef 1190 , foo heeft myn ho-

ge Heeie , Graaf Floris , Grave van Holland , Zeelant en Vries-

lant open hof gehouden in den Hage , en in vollen zaie gegeven

iyn ordre en Ridderfcliap van St. Jacobs Broederfclup aan twaalf

der voornaemlte Heeren en Ridderen van de Hofgenoten , die hier-

na befchreven lt;ien :

Biderik Grave van Cleve;

Lancelot Hecre van Hamilton , AmbafTadeur van ( Henrik ) den

„ Koning van Schotlant

;

Godevaart Heere van Boucholt, Ambaifadeur van Wellphalen;

Heer Hendrik Grave van Hennenberg^ Ambaffadeiir van Ceulen;

Dirk Heer van Brederode
;

Jan Heer van Heiisden •,

Jan Heer \an Arckel\

Dirk Yittv van Linden
;

Otto Heer van Jlfpei'en ;

Jacques Heer van Waffenaer-,

Gysbert Heer van Amjiel\

Hugo Heer van Vianen-i Ridderen.

Alle welke den vollen eedt hebben gedaan by het Heylig Evange-

lie in lianden van den Heere Joban , BilTchop van Utrecht, en
voor onderpant gelaten hiinne gemeene fchilt en wapen , en heb-

ben ontf^mgen elk een vergulden halsbant met vyf fchelpen en het

beeld van i^t. Jacob daar aan, weg^nde anderhalf mark zUver; en
Jiunne wapens zyn ontfangen door Jan Faypaert , Knape en He-
rault van Hollant,en opgehangen in de grote Pleghzale in 's Gra-

venliage, tot getuigenilie deszelfs.

P Schoon

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

35

35

33

33

33

33

33

33

Inftel-

ling van
Suja-
coh-orde

doorF/o-

rit den
V. al,

daar.

Plegtig-

heden
daaron-

trent

waarge-

nomen.

op de Spanjaarden verovert en gevvonnen zyn , zoo tot 'tuernhout in Brabant op

den 24. Janu. ifpy. (alwaar :;8 Fendckn en een Cornette in handen van zyne ExceJl.

zyngelevert. Zie Refolutie-boek van Holland van 't jaar ifpj.pag. 24. ) als on-

trent Nieupoort in Vlaanderen den z Julii 1600.

{a) In 't Latyn by Aub. Mirteus, Donat. Bejgic. Lib. 2. Cap. 134. Boxhorn.'

1'hcatr. HoU. Cap. 7. p. 61. Ant. Math. Jnal. vet. avi. Tom. i.pag. f5j. In 'C

Duitfch by S. van Leeuw. Bat. Illufi.pag. 705. en andere Schryvers meer.
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Redcncn Sclioon dit door verfcheide Scliryvers in dezer voege werd ter

waarora
j^g^ej-ggftclt , en dat MirsEus zegt zulks gevonden en getrokken te

tiokkcn.

twyi'ei hebben uic een oud Nederduicfch handfchrifc , zoo zouden wy egter

wcrdge- j^^^ fjen /eer gelecrden Pet. Scrivcrius {b) en anderen (c) hoogelyk
" "

in twyffel trekken of deze inftcllinge wel ooit door den gemelden

Graaf is geichied , ecnsdeels , om dat Melis Stoke, Renerus Snoyus,

Tohan Gerbrantfz. van Leyden , Willem Procurator in Egmond , Be-

ka en Hcda en meer andere oude Schryvcrs , ja zelfs ook de Zamcn-

itellcr van de Groote Ilollandlche Chronyk ( //) , of Goudhoeven,

fchoon vry jonger als de evengenoemde , daar van geen het minfte

gewag maken-, zynde in geenen deele te vermoeden , datze juilt alle,

indien de zaak was gebcurt , zoo een plegtige en Vorftelyke daad

,

als is het opregten van eene Ridder-orde , ongemeld en ongemerkt

over het hoofd zouden gezien , en met een diepe ftilzwygentheid

zouden voorby gegaan hebben. Maar ten anderen , om dat het

Ilaaglche Regilter cfcr Ridderfchap, waar uit het gemelde oude hand-

Ichrift , en vervolgens deze vertelling zoude gehaalt zyn , by nie-

mand, onzes wetc-ns, bekentis. De eerfte , die na Chriftophorus But-

kens (e) 5 en Mirseus deze roemrugtige daad te berde gebragt Jieb-

ben, zyii geweelt Franc, le Petit (j), die de Hollandfche Chronyk

in de Franiche tale uitgegeven heeft, en Reigersbergen van Cortge-

ne (g), de Schryver van de Zeeuwfche Chronyk ; maar wat Itaat

te

(b) Inecnen biief aan JfacusPontamts, tevinden by Ant. Matth. y/««/. •vet.avi

torn. I. pag. fili. f6j.
{c ) Boxhorn. 'Toned van Holland pag. 48. 49. of /« 'Theatro HoUandia pag. tfj.

\d) Deze Schryver verhaalt weWm/ 19. cap. zi. dat 'er Ridders gemaakt of

gcflagen zyn door Floris den V , dog zeer eenvoudig , zonder gewag te makcn
van eenigc bekcnde en met eenen byzonderen naam getyteldc orde. En zoo men
de omftandighedcn met den anderen vergelykt, men zal bevinden , dat deze daad

geen de minfte betrckkinge heeft tot 't geen dat het mcergem. Rcgifter mede-
biengt i want behalven dat de tyd en 't getal der perzoonen

, ja de pcrzoonen

zelfs verfchillen , zoo is 'er ook geen de minfte overeenkomft ontrent de hoedanig-

hcid derzelvc , dewyl de Chronyk - Schryver zegt , dat de rykfte en eerbaarfte

Huisluiden, het Regifter in tegendeel , dat de trcffclykftederdoorlugtigfteHuizen

in de ridderlyke orde door den Graaf gckozcn zyn j zynde de eerft genoemde gee-

nc andere gewecft als die wy gemcenlyk Wtlgsboort Mannen noemen. Dc rede tot

het verheffen dezcr bocren tot den Ridderlyken ftaat wierd door den Graaf voor-
gevvend te wezen , om zyn Ridderfchap te verneerderen , 't welk na 't gcvoele

van zommige Schryvcrs eene der voornaamftc oorzaaken is geweeft van dien groo-
tcn haat en bekcnde zamenzweeringe tegens den gemelden Graaf Zic verders Box-
horn, ter aangehaalde plaatzc. Scriverius, Oud-Batavia y in 't kven van Floris den
V. pag. 141 en 176. Goudhoeven, in zyne aantekcninge., pag-^^i. En dc hoog.
geleeiKle H. de Groot fchynt ook daar hecnen te willen, Meid. tot de Holl. Regts-
gel. I Boek, 14 deel. No. 4.

(0 Hy is na het getuigen van Boxhorn de allereerfte geweeft , die dit ge-
fchrift voor den dag gebragt en in de Stam-Cbronyk der fumilie van Linden ge-
plaatft heeft , voorgevendc , het zclve getrokken te hebben uit het Rcgifter, 't

mlk hchi uit den Hage was gezonden. De hooggcleerdeHcer Aub. Mirarus hem
hierin opvolgcnde, heeft het ter gocder trouwe gcvocgt in zyn bock der Neder-
landlche giften ter aangehaalde plaatzc.

(/) Petr. Schriverius noemt hem di^. loc. Hijloria Hellandia rbapzodym Galli-
cum.

ig) Chronyk van Zeeland., vermecrdert door Boxhorn. 2. ^eel, kap. 16. fag. ^9,

alwaar
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te makcn is op zodanige Schryvers , die zoo laat bykomen en meer
dan derd'half honderc of by de driehonderc jaaren na de daad geleefc

hebben, kan een ieder oordeelcn
; immers Jiun zeggen kan zonder

nader bewys nee geen volflage geruftheid aangenomen ^verden. Van
Jaatere, als Adr. ScliooneheeK (/.»), Th. de Rouk (i), S. van Leeu-
wen (k), en andere (/) blinde uidchryvers en opvolgers melden
wy niet, om dac hunne getuigenilTen geen de minfte kragt of geloof
in dczen konnen toebrengen. Auhertus Miraeus zoude dan de eenige

wezen , die , om rede Jiicr boven verhaalt , de zaak nog eenigzints in

tw3^ffel zoude hcuden, allioewel Scriverius (ju) niec huiten Vreze is,

dat Chrilt. Eutkcns hec meergemelde hand-fchrift xoo wat opge-
fn ukc tn verdraaic mag hebben, en gevolgclyk dac Mineus daar nicdc

P 2 'bedot

alwaar hy dus fpreekt; „ Op ckzcn tyd regncerdcn en waren in fleure die Hee-
., ren van Boiirdcn metteiZuylcn , Heei-cn van iinte Martensdyck, en van fom-

„ raige Polders en Heerl)klieden in 't Landt van Voorne. Hcer Frank tan Borf-

,, felcn , die van den oudlkn Heeren van Boiflelen gekomen was , Heere van

„ Monllere , Heere Paulas van BorJJ'clen ^ Heere van Bngdamme en van Soutelande.

„ fFolffacrtvan BorU'elen^ Heere van die Polders van Noord-Walchcren , Sandt-

„ dyck en van 't Dorpken van dcr Veere ( hcefc altyd die cdelile van wapenen in

„ Zeeland gevvcclt , maar noyt Heere van Borflekn by Zuyt-Bevelandc ) Heer

„ Jani'an Rcnip^ Heere van Moermondc in Schouwen , Hccxc Dady?i van Cray-

„ ninge-fi in Zuyt-Bevelandt. Deze voorgenoemde waren de principaaHle Heeren

„ op die tydt in Zeelandt, die de oordcn der Graaven droeghcn, 't welk doen ter

„ tydt was eenen gulden halsband , met fint Jacobs Ichelpen , daar onder fint Ja-

„ cob hangende. Dog Boxhorn, in zyn Toned van Holland, kap. VII., daar hy
handelt van den Adeldom van Holland, meent -pag. 4p. dat Reygersberg alhier

„ zyn vaderland en den zynen te zeer is toegedaan geweeft , als hy den Zeeuwen

„ alleen gceft 't gcene dat anderen ook moelte toegefchreven werden. En fchoon

„ hy ook mentie maakt van de zeehooren (offchelpcn) dat gewetcn moet wer-

„ den, dattcr een Ridder-order is , die ter eercn van St. Jacob ingeftelt is geweeft,

„ welker wapen is een i oode kruis op het opperfte kleedt , en dat zy eertyds vyt"

„ fchelpen dvocgen. En 't geen van de zee-fchelpen gezegt word fchynt te fmaa-

„ ken d'oude inikllinge der Francoyren, enz.

{h) Hifl. van dc Riddcrl. en Krygs-oiders , i. deel , fig. f6. Hy beroept zig

dicnaangaande op EUas jlshnwle, een Schryver by ons en in 't Groot algcmcen

Woordenboek van den Heer Luifcius onbekent , zeggende , dat volgens deszelts

geiuigcmfCe otidcr de papicren van Holland nog een bandjcbiift van d'injlelUng zoude

gevonden iverdcn , dog dat men andcrs ivcinig van deze order hy de Schryvers kan na-

Jpeuren.

(O Nederl. Heranld, kap. j.n^. <^f.pag. i6z.

(k) Bat. Itlujlr.pag. 703. Hy vccgt daar nog by , dat Graaf Flouis daarna in

't zclve jaar voor dit Broederfchap een fteckfpel hecft aangeregt , daar zyn voor-

naamfte Ridderfchap op genodigt was, waar van de Campiocncn waren Dirk,

Heere tot Brcdcrode , welke ricp, Holland; Johan, Heere tot Heusden , welke

riep Kleef; Dirk, Heer van Linden en ter Lee, v/dkc liep ^fperemont i en^rent,

Heer tot YfTelftein , welke riep Amficl.

(I) Vader van HeufTen , in zyne Oudh. en gejligten van Delft , Delfland , ^c,

in 'l.pag. 349 en Jfo.

(w) In den voorengcmelden brief, gcdrukt te vindcn by Aoth. Matth. A-
nal. vet. tcvi , 'torn. I. pn^. %6^. alwaar hy zegt : Vereor , nequid buic apo-

gyapho fubfit ex mangonio Butkeniano. §uem bipedum nequijfimum , veris fuis colori-

bus depi^ticm , ftatiti aliquando in medium producere , ac deridendum omnibus propi-

nare.
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Of

gclioa-

aeii.

bedot max ^T" ^*')- ^" wanncer men nog daarenbovcn overwtegt^

dat \an die orde aedert niet is gehoorc of geyjen, dat gecn dcr vol-

gende Giaaven zig daar van als Hoofd gedragcn Jiecft , 't geen in dc,

tyden i wanneer de Ridderfchappcn zaaicen van zwier waten

,

en Hcyofd van ecne Ridder-ordc van ageing tc ^yn , gccn gcringe

iuifter gaf ; en dac Ilertog Aalbert van Beyeren in den jaare 1382..

ecnc gclieel andcre Jvidderfchap tcr ecre van St. Anchoni zoude o(>

geregt hebben (0) ; zoo zal niec ligt iemand geloven konncn , dac

ooic^ zodanige ordc door Giaaf Floris den V. opgeregc zj ge-

vveeft.
_ ,

Ai^e- Nu gaan wy otis vervordercn tot laateren tyd, dat is tot den jaare

mcene 165-1. , w anneer die bekende algemeene Staats-vergaderinge op dcze

venade-
^^'^^ ^^ '^^^^^^ gehouticn , wisar van wy alhier een korte befchryving zulk

n

rinfi'dn" opgeven. Ka dat Prins JVillem de 11. op den 6. Novcmb. 1650. door ocn

idfi.op fchielyke en onverwagte dood uit de werreld was gerukt, helloten
'

^^^} de Scaten van HollaHd een extraordinaire algemeene vergadering al-

hier in den Page te houdcn, uaar toe zy door gedeputeerdcn de an-

dere Frovindcn hunne Bondgenoten verzogten. De Pomten der be-

fchryvin^e waren , om vaft te ftellen de Re/igie, de Uiiie, ende de

Mi/hie.
^ Het verzoek wierd , na eenige tegenitribbelingen van zom-

mige, eenparig toegeftaan, en ieder der zelve zond vervolgens een

zek.er geral gemagtigden , vv aar door deze Vergadering , beftannde

uit jneer dan driehondert perzoonen , zoo groot en talryk was , dat

''er zedert de Unie van Utregt in den jaare 15" 79. geen uanzienelyker

is geweeit. Die van Holland , om dat de kamer van de ordinaris

vergadering nict groot genoeg was om het getal van deze extraordi-

•naris bezending te konncn omvatten , lietcn de Zaal van 't Hof daar

toe bequaam makcn, doende van daar wegnemen alle de boekverko-

pcrs en kramers -wini-^els ; Aan bcidc zydcn tegcns den muur wierden
'cr banken gcmaakt , opgaande in vormc van een ampJiiteatcr , om

elke

('«) Zie H. V. Ryn , in xyn° gcleerde en naauwkeurige aantekcningcn op de

gcmclJe Otidhcden , pag. 410. alwaar hy onderzoekende wat van de waarhcid do-

zer zaakczy, en mitsdien voorgcltelt hebbcndc de gctuigenifle van dc twee bo-

vcngemeldc Schryveis Franc. Le Petit en Reigersbergcn , aldus voorrgaat. „ Ein-

„ dclyk fchynt de doorgeleerde en oudheidkui.dige Miraus ons te recht te hclpcn.

„ Dcze Miraits^ op wicn geen vermoeden van valfche ftukken te verdigten vallen

J, kan of oit gevallen is, hecft dit gantfche vcrhaal in een oud Nederduitfch hand-

„ fchrift gcvonden: en zoo als hy 't gevonden heeft, in zyn wedc de Donationi-

j, bus Belgicis ingelaft. Dit fchynt alles effbn en klaar te niaken .• te meet dewyl

„ het gemelde handfchrift dit verhaal gctrokken had uit een Haagfch Regifter van

„ de Ridderlyke orders. Evenwel is Scriverius nog al bcducht en pngcruft : hy
',, is niet zondcr zorge , dat Cbriftophortis Biitkens hicr onder gefpeelt , en dat

„ handfchrift zoo wat opgelrnukt en vcrdraait mag hebben. Daar tegen dicnt ,

,> dat Jiibertus Mh\£us^ om Butkens nu daar te laatcn , zoo niet tc bedottcn was
,. op het ftuk van oudc , voornamentlyke Nedcrlandfchc , handfchriften. Is 'er

,, iemand, die zodanigc handfchriften bchandclt , onderzogt en tegen malkander

„ vergclekcn hecft, dat is Mirteus. Zync Vroomheid en opregtigheid is een ieder

„ bekent
: en ik wect nict dat zync gcloofwaardigheid oit in twyffel is gctrokken.

,, Dit alics zy cgter gezeit, zonder de zaak tc bcflcgtcn : waarfchynelykheid is

„ altyd.gcen waarheid. *
I;

{0) Volgens Minvus, in zync aantekeningen op het aangehaahk kap. 134-
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clke Provintie afzonderlyk na haare ordre en na de veelheid haarer

Gecommitceerden teplaatzen. In 'c midden tullchen de m edei-zydfchec

banken wierd een doorgaande mime opening gelaaten , alwaar in 't

midden geltek was een vierkame langwerpige tafel met tien ftoelen,

een aan 't boven, een aan ""c bcncden einde, en vier aan ieder zyde;
op den eerlten , itaandetjn ooitennaden Ichoorfteen , zoudc zitcende

Prelidcnc, en regttegen iiem over de Griflier. De muuren, banken
en tafcl w aren alie bckJced mec groen laken , om te tonen , dac de
Staat niet in di.n roiiw was. En om dat de fpraake ging , dac Hol-
land van ^ooraemen was, om by deze gelegentheid ook van daar
weg te ncmen alJe de daar ophangende Vendels, Cornetten en Wim-
pcls, zoo te land As. te water op de Spaanfchcn verovert , en alzoo

da.ir mcde-dcn Spanjaard te bebagen , zoo lieten de gemelde Statcn

in tegendeel dczelxe Ichoon aflloiienj ja zelfs veele andere, die daar

le voofcn niet waren , van elders aldaar mcde plaatszen en opJian-

gui.

De Zaal in dezer vccge gefchiRt en toebereid zynde , verfchcncn Bcfdiry-

a'daar op den i8. [anuarii 165-1. de gczaraendyke Gecommitceerden \'"k^'''"

in voile Jtaatzicj komcnde uit de ordinaris Raadkamer van de Staten

Generaa] , en uit het nuafte groot vertrek
,
gcnaamt de Treves-kamer, alle

na hunne rang en ordre ]i:ngs de galderye op de Zaal, nemendc na
ordre liunne zitplaaLzcn in de banken. De Hear Bibo van Doma we-
gens V^rieilcind liec Frelidie bekledende , voegde zig aan 't opper-

einde van de tafel, en de Grrffier Riiifch regt tegen hem over aan 't

laager einde , werdende de andere Itoelcn open gelaaten voor zoda-

nigen Gezanc of Gezancen enGecommitteerdcn, als geduurende deze

vergaderinge zouden willen audientie verzoeken. Na dat de gemelde
Prclident de \'ergader!ng hadde gegroet, en kortelyk voorgedragen
de oorzaak van deze zoo ftatelyke byeenkomft, ftond de Heer Jacob
Cats 5 tcr zelver tyd Raad-Penfionaris van Holland , op van zyne
plaats , en zig op een der ftoelen naby den Griffier nederzettende

,

dcde een overtreffelyke en niet min cierlyke aanfpraak , v\ aar by hy
met eenen uit laft van zyne Principaakn de voornaamfte pointen,

waar op de be^endinge en convocacic gedaan en verzogt was, dc

Vergadering voordroeg. Na verloop van ruim zeven maandcn zic-

tens, wierd deze byeenkomll op den xi. Augufti deszelven jaars ge-

-eindigt, en met een gelyke rede\ocring door den zclven beroemdcn
Staatsdicnaar gellooten, welke beide te vinden zyn by Aitzema /// V
7. (hel van zy/i hijiorie van zaken van Staat en Oorlog , als mede in

-Ljxi Herjielde Lceuvj-, alw aar \\y deze vergadering mec het geen daar

op is verhandclt en bclloorcn omllandelyk befchryft.

Na 't eindigen van de vergadering ordonneerden de Staten v.in

Holland , ten welker koften de g;;nfche tocltel v\as gemaakt , alles af

te brekcn en de Zaal weder te brengcn tot haaren voorigen Itaac De
Refolucie, welke haar Ed. Gr. Mog. den i6. September daar aan vol-

gende ten dicn einde verlcenden , was van dezen inhoude :

„ Op den brief van de Hceren van de Rekeninge van den xi. de- Ordre,

„ fermaand, is na delibcratie goedgevonden, dat conform het ver- ""»"«

„ foek by den voorfz. brief gedaan , welgem. Heeren van de Reke- ,ebre-

„ ninge zuUen werden geaudioril'eert , en werden geauthorilcert i)y k^;". ea

P 3 defen.
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'f laken „ clcfcn , dc groote Zaak van den Hove wederom ce brengen in liaA-

*^ ^5* „ rcn eerften en voorigtn ftanc , ende ten zelven einde de materialen

mZt^ 53 a^f£ ^^^^^ breekcn en te amoveren, ende dczelve tc gebruiken ten

bcku-- „ behoeven van dc Graaffelykheid , daar en zoo by wclgemelde
dtii vnn

^^ Ileercn belt en oorbaarlykll zal \\ erden geoordeek ; Icttende of
dcRoUe.

^^ eenii; gedeelte a an bet iaaken^, dat overig zoiide mogen hlwen na bet

„ bekkeden van de Rolle-, aan den armen zal dienen te ^^crden gege-

,5 ven, of ut] de waarde van dicn.

Aan de noordzyde van dezeZaal zyn de refpeftive Kamers van Re-
Kamcrs kcningen ^ ZOO van des Lands oude Domeincn en hecrlyke goederen ,

'''",'^'1 den Graaven van Holland in der tj^d toebehoort hebbende , en wel-

lycic ke zedert de afzwecrinp;e van onzen laatllen Graaf Philips den II, Ko-
vaiid>; j-iing vjin Spanje ten gemcenen dienlte van den Lande zyn aangefla-
''^''^''

gen; als van de algemeene fchattingen en impoften, die in den Lande

van Holland en \V cll-Vriei'and geheven werden ; beide voorzien van

ruime vergaderkamers, vertrekkcn, Griffie en Secretarie.

Graaffe-
^^ ecrftgemelde, die in 't midden van den gemelden noord-muur

u'kheids haareningangiieefcjis in den iaare 1418 opgeregc door Hertog Pbil'ips

Reken- cuan Boiivgoiidie , na dac Jiy by een geweldige dadinge (p) de over-

dragee dezer Landen zyne nigce \'rouw Jacob van Beyei^en hebben-

de afgeperft, ontrcnc verfcheide zaaken hier te Lande een rcdres tn

verandering maakte, Dit Collegie beftond by derzelver inftelling uic

een zeker getal perzoonen, die men Meefters en Auditeurs van de

Rekeninge noemde {q) die het bewind , toezigt en jurisdiftie had-

den van der Graaven van Holland inkomiten , tienden , viffcheryen,

domeincn enandere geregtigheden, en voor dewelke de Rentmeefters

van Noort-holland , Zuit-holland , Kennemerland , van ''t Land van

Vooin, van Heusden , van de WildernifTen en andere moeflen ko-

men rekenfchap docn van J.unnen ontfang en uitgave ; als mede de
Rcntmeefters van Beooft-en Beweft-Schelde in Zeeland , en namaals

mede die van Vriesland en Utregt. Wat veranderingcn hier in cToor

den tyd z\'n gevallcn, en uit watLeden dit Collegie naderhand iieefc

beltaan , zuUen \vy alhier niet ophalen , nadien ons voornemen al-

leen is, om den Hage te belchryven en de gebouwen daarin begre-

pen, en geenzints te treden tot een particuliere vcrhandelinge zoo
van haar Ed. Groot Mog. tn Hoog Alog. Vcrgaderingen, als van de
Hooge Collegien , dewyl dczelve, fchoonze hier gezetcn zyn, daar-

om geen meerder betrekkelykheid hebben tot den Hage, als tot ceni-

ge andere Stad van Holland , als eigentlyk behoorende tot 's Lands
algemeen belluur en regeringe ; Eelialven dat het befchryven van
dezelve Vergaderingen en Collegien, indien men 't na behooren zoii-

de doen , wel een werk afzonderlyk op zig zelven zoude vereillchen

;

en derhalven zullen \vy ons voor het iegenwoordige vergenoegerv

met maar kortelyk te meldtn , hce de opgcmelde Vergaderingen en
Collegien beftaan, en wat van ieders verrigtinge zy : endiis by het bo-
vengemeldc alleenlyk nog maar aanmerken , dat voor het opregten
van dezc nicuw eKamer de rekeningcn wierden opgenomcn en gello-

te<i

(/)) Den
I Jniii 141?^, zie gi-oot Placcaatb. ///. deelfoU 14. en F. deelfol. t.

(f ) /.ic Inttrudtie voov dc Luidcn van de Rekeninge van den 27 Maart I5P3-
bthclzendc 104 artikckn

, gcdrukt in \ Groot Placcaatb. ///. ckelfol 719.

i

i
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ten ten overftaan van den Graaf zelf by zynen kapcllaan of biegdva*
der, of bj iemand van zjncn Rade.

Eindelyk is deze kamer , na dat de meefle goederen ten dienftc

van den Lande zyn verkogt, by de Staten van Holland, volgens Re-
folutie van den 17 Maart 1718, vernietigt , en het bcwind over de
nog refterende Domeinen , als mede over al wac iegenwoordig tot

de zorge en dircdie van dezelve Rekcnkamer behoort, gebragt en
o\ ergeclragen aan haar Ed. Groot Mog. Gecommitteerde Raden v-an

beide de Quartieren, als breder uic de refolutie zelf te zien.

Woensdag den 17 Maart 1718.

5, Kogmaal gedelibereert iynde over den voorllag om te komen tot

een afkomft van de deliberatien over Jiet werk van de Do-
meinen , en over de veranderingen ; daar in gemaakt in de Eefoi-

gnes, daar over gehouden federt het rapport van den 15'. Augufli
17x7, is goedgevonden en verltaan,

„ Dat het dedomagement van de Reekenmeefters en van de Minif-
tersj en bedienden van de Kamer, foo wel als van de Rentmeef-
ters, en van de Deurvva.irders van derfelver Comptoiren, foodanig
als het geprojecleert is by de Advifen , geinfereert in de Notulen
van den 16 Oftober 17x5- en rj February ^J^6y fal vi^orden gear-

reltcert; foo als het gearrefteert word by defen, ingaande ten op-
iigte van de Reekenmeefters, en van deMinifters en bedienden van
de Kamer, met het jaar 17x5", en ten opfigtc van de Rentmeefters,

en van de Deurwaerders van der felver Comptoiren, met het iaar

na de eerfte verkoopinge van de vafle goederen onder elx admi-
niflratie

,

5, Dat de Domeinen, welke niet fullen verkoft worden, &c.

„ Dat het bewint , en direftie , van en over haer Ed. Gr. Mog.
Domynen , en al wat iegenwoordigh gehoord tot de forg en di-

redtie van de Reekenkamer , van nu voortaan fil gebragt , en over-

gedragen worden , foo als gedaan word by deefe van de Reeken-
kamer van haer Ed. Gr. Mog. Domeinen, welke van nuaf word
gehouden voor gemortificecrt , en vernietigt, aen de Ileeren haer

Ed. Gr. Mog. Gecommitteerde Raden in de beide Quartieren re(^

peftivelyk, waer in de Domeynen geleegen fijn, op defelve wijfe

als van de Geeftelycke goederen, en dat ten dien cinde de Inftruc-

tie van de Gecommitteerde Raden fd wor-den geamplieert met de

noodige Articulen uyt de Inftrudie van de Rekenkamer, en on^

dertullchen by provifie gelaft aen de Gecommitteerde Raaden,figli

na die Inftruftie te reguleerep in de exercitie van het voorfz. be-

wind en direclie van en over de Doincinen.

J, Des dat alle verpagtingen , vifitatien en andere CommilTicn ter

plaatfe daar de Domynen leggen , fullen moeten verrigt worden
door de refpeftive Rentmeefters , ieder onder het diftrid: van lijne

adminiftratie , telkens op fpeciale ordre van de Heeren Gecommit-
teerde Raden van 't Quartier, waarin de Domynen leggen , uitge-

fondert CommilTien over zaaken , of extraordinaris voorvallen van

fonderlinge aangelegentheid ; wanlieer en andersniet , de Gecom-
55 mitteerdc

55

55

35

53

3?

33

33

?3

33

33

33

3;

33

33

33

33

33

35

33

33

33

35

55

33

33

33

55

.35

33

33

55

3)

35

Vernitf-

tiginge

vande
zelve,

enover-

dragte

aande
Gccom-
mitteer-

den Ra-
de van
beide dd
Quar-
tieren.



IlO B E S C II R Y V I N G

mitteerde Raaden van liet Quartier fallen mogen daar toe commit-

teren een Ileer utt liet Collegie met adjunctie van den Rentmeefter

„ van het dUtrift.

„ Dae de Rekeningen , 200 van de voorlede jaaren, voor foo veel

„ die nog ongclloten zyn , ds alle toekomende Rekeningen fuUen

5, wordcn opgcnomen en gellooten ter Kamere van de Auditie van

„ de gemecne Laiids-rekeningcn, alwaar de Auditeur en GriiRer van

„ de Kanier tier Domeinen liillcn fungeren, haar leven lang geduu-

„ rende , fonder nogtans zig te bemoeien met anderc Rekeningen als

„ met die welke tot iiier toe opgenomen zyn ter Kamere van de

„ Domyncn.
„ Dat voorts aan de nog overige Raden en Meefters van de Reke-

„ ningen van liaar Ed. Groot Mog. Domynen voor Jiaar leven tot foo

„ verre toe ielUc gegeven fal werden in de l^eide Collegien van de

„ Gecommitteerde Raden, dat fy voor haar leven fullen participeren

„ aan de delibeiacien ^an de Gecommitteerde Raden over Dominiale

55 zaken, en aan geene andere deliberatien.

55 En dac ten dlen einde een zekere dag ter weeke fal geftelt wor-

5, den 5 wanncer de felFie fill l^egoniien worden met de deliberatien

5, over de Dominicale faken, welke deliberatien afgeloopen zynde ,

55 de gemelde Rekenmeefters zig zuUen vertrekken , fonder in eenige

55 andere opfigtens geene uitgezondert, te fungeren 5 of buiten het

5, Collegie te compareren , als Gecommitteerde Raden.

55 Boven het welk de gemelde nog overige Rekenmeefters, &c.

Kamer De twcedc daaraanvolgende ten ooflen is de Kamer ter ududitit

'diii^van
^''^^ ^^ gemeene Lands-rekeningen in Holland, ingeflelt in den iaare

dege- if^o, omme te examineren, apoftilleren , opneemen en fluiten alle de
meene gemeene Lands-rekeningen van dezelve Provintie of wel van alle de

reke^^*
bntfangers van deszelfs gemeene middelea in de refpe6Uve fleden,

ningen waar toe wegcns de Ridderfchap ordinair een Lid als Prelident ad
van loitam werd gecommitteert, nevens twee Gedeputeerden uit de Ste-

laud
'-^^'^ ' ^^^ '^^^^ '^'^'^^ iaaren veranderen 5 zynde gealTiAeert van twee
Secrctariilcn (r) en tw ec Commifen.

Leen- Nog is op deze Zaal aan den zehen noord-muur, dog in den weft-
Kanicr Jioek de opgang tot de Leeiikamer fuan Holland, werwaarts men met

[^", trappen langs de tooren , die de klok en uurwyzer voert , opklimt.

land. Op deze kamer werden gehouden de Regifters van de Leenen , die

by verfterfte , koop of anderzints voor den Stadhouder en Leemnan-
nen verlyd werden. Ook wierden in vroege tyden , tot dat de Graaf-

felykheids Rekenkamer door Philips fvau Bourgondie wierd opgeregt ,

aldaar te boek gellelt alle vredehandelingen en contracten, die de
Graaven van Holland met himne nabuuren aangingen en lloten ; als

mede de Privilegien 5 Handvellen , Keuren , Giften , CommilFien
,

en ander a6lens5 welke by dezelve Graaven 5 zoo aan Steden 5 Dif-

triftcn en Dorpen , als ook aan byzondere perzoonen wierden ver-

gunt en vcrleent , waarvan de Regifters ter zelver plaatze riog te

vinden zyn ; zulks dat die oudfte chartren, en papieren van dezeii

Lande daar bewaart werden 5 tot welke indien men vryen toegang

had-
(r) Zic derzelvcr inftruftie van den 7 Julii i6fj. behelzcndc zi artikelen.

w
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iiadde , men nog veele zaaken en oudheden zoude konnen ontdekken,

welkers kennille en gelieugenilTe nu als onder de alFcJie van vergeten-

Jieid bedekt blyven. In hec tweede vercrek , daar de gem. Regillers

alle in kaffcn na order en jaartal gefchikt zyn , heefc men , eer nu
weinige jaaren geleden daar in veranderinge wierd gemaakt , in den
muur, waar door men met een deUr van liet voorfte in het gemelde
binnen-vertrek komt , nog gezien eenige oude vercierde overblyfze-

len van een altaar , waar uit men moec belluicen , dac dezelve kamer
wel eer toe het gebruik van eene byzondere hof-kapelle of een gel)e-

de-plaats zal Jiebben gedient.

Van de Zaale klimt aan den ooft-muur op langs twee verfcheide Phhroiu

1)reede trappcn , de eene ten noorden , Itrekkende na de kamers en uwe^^'^
vergaderplaats van de Staten Generaal ; de tweede ten zuiden. Wy Provln-

zullen de eeritgemelde voor eenen tyd laaten leggen , en ondertuf- tiaai.

fclien onzen w^^ vervorderen langs de laacftgenoemde , en alzoo ko-
men op de PleitroUe van den Hove Provintiaal. Dit is een groot
lan^^werpig vertrek , alleen gefchikt tot een pleitzaal , alwaar alle ge-
ichillen, die fummierlyk en zonder diep onderzoek van de principale

zaake zelf bellegt moeten werden, gelyk als zyn Exceptien , Provi-
lien, geregtelyke verzoeken, die zoo ter eerller inftantie als by appcl
ofreformatie van laager Regters, voor 't gemelde Hof gebragt wer-
den, opendyk ten aanhooren van eenen ieder mondeling werden ver-

dedigt, en alwaar alle de fententien by den zelven Hove gewezen,
zoo in 't eiviel als criminecl , door den Subftituit-Griffier oi een der
SecretarilTen , en zoo ze kapitale Ibaften mcdebrengen , door den
Griffier zelf werden uitgefproken. Ook worden aldaar gepubliceert
alle Placcaaten, Ordoimantien en andere bevelen , zoo by den Sou-
verain van den Lande , als by den gemelden Hove gemaakt en afge-

vaardigt. De plaats , daar deze zaaken gefchieden , werd de Rolk
genaamt, zyndc een vicrkant vak, van de gemeene zaal afgefclioten,

welkergefteltenille in dezer voege is gelege'n. In't eerfte inkomen van
de Rolle zyn de banken, daar de Advocaaten na de jaaren hunner ad-

millie zitten, alle met groen laken bekleed en trapswyze nederdalen-

de ; beneden dezelve iiebben de i(5 Procurcurs hunne plaatzen. De
twee Commiflarilien, ter audientie van de Rolle gecommitteert, zitten

op een verheven geftoeke onder een klein verliemelzel , met den rug
na 'tooften ; voor hen Itaat een lange tafel met groen laken bedekt,

genaamt het Buffet , waar aan de Subftituit-Griffier , of een der Se-

cretarillen, die de pleit-rolle waarneemt, zyne plaats heeft; agterhem
ten noorden, regt voor den fchoorfleen', is de ftoel-.vanden Stadhou-
der, en daar nevens zoo ter regter als ter linker zyde de zittingen,

mcde met laken van dezelve koleur overtrokken , voor den Prefident

en Raden, wanneer dezelve in voile ftaatzi aldaar verfchynen; en te-

gens over de gemelde ordinaire zitplaatze der Commilfariflen is die

van de Advocaaten Fifcaals, zoo crimineel als eiviel. Agter dcze Rolle,

zoo als men de trappen van de groote zaal opkomt , is een tamelyke
ruimte , daar de Advocaaten , Procureurs , en andere , die door l:un-

ne zaaken derwaarts getrokken werden, zig op de uuren van wagten
doorgaans laaten vinclen.

Of nu Hertog Karel van Bourgondie , 'wanneer Jiy in den jaare ^^^^
Q "1649.

tog K*-
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met zwe Gefualinne Margareta (s) iiit Vlaanderen in Holland

quant-, daar hy-> volgens het verhaiJ van Me^an'us (/), alle 'o.-eken

drie dagen bejimlde in kennijfe 'van pkitzaken te nemen en requcjien te

ontfan^en-, op deze regtplaats gezctcn hebbc, is by ons onzeker. De
Ilollaiidlche Chronyk'(i^) gctuigt, dat by in /ien Hage luezende, al-

daar zelver in perfmie zat ter aitdientie in de groote Zaale driemaal

ter iveken, doende eenen yegelyken regt en jitjiitie, ryken en armen. De
liceren luiclen van den llovc bewecrende de oudheid van hct Hof-

gerigt , xeggen in liun mccrmaid aangeliaalde Berigc {w)-, „ dat oj>

„ deze Rolle of pul^lique Audicntic-plaats van 't Ilof \an Holland

rondsomme h^c parquet of houte afheininge, van ouds hebben ge-

ftaan uUe de wapens van dc familien, daar de Graven van Holland

uit gefproccra waren, ook die lange voor hct huis van Bourgondie

zyn gevvccli: j tot een tekcn , ckit op die plaats ook uit den naam

vitfi die voorgaande Graven is regt gedaan ;
welke wapens van

daar ecrfl in den jaarc \(^6(). zyn weggenomen, zoo als de geheu-

gcnis Van \ cricheide mcnichcn nog wel toedraagt, die dezelve al-

daar gczien hebben •, en zoo als men die vi^apens in hout gefneden

en gelchildert als nog vsel kan vcrtonen, dewylze bewaart wor-

den.

Die begeerig is te weten met wat ceremonien en plegtigheden de

Stadhouders in hun tyd by 'c aanvaarden van 't zelve ampt , eerft in

tie Raadkamer van dezen Hove , en van daar op de Rolle wierden ge-

introduccert , kan daar op nazien W. van Alphen in de Voorrede

van het tiveede deei van de Papcgaai, daar hj omftandiglyk lijefchryft

de introduflicn zoo van zyne Hooghcid Prins Willeni den fixeeden-i als

van zyne Hoogheid Prins IVilkm den dcrdcn , namaals i^Loning van
Groot-Brittannie.

Van dc Rollcgaat men met twee of drie trappen op na de evenge-

melde Raadkamer, welke een fraai , net en welgefchikt vierkant vertrek

js. De plaats , daar de Raad , die nu beftaat uit ceii Prefident , en elf

Raadcn, te weten age wcgens Holland en drie wegensZeeland, wan-
ncer die vergadert is , aan een lange tafel zyne zitting heeft , is met
een houte balufter afgefchotcn. De ftoel van den Stadhouder, die

door grootte en forme van de ftoelen der Heeren Raaden merkelyk
onderfcheidcn is, ftaat in 't midden van de tafel, met den rugge te-

gen dei^i noordmuur van de kamer; zittende de Prelident ter regter,

en de oudlte Raad aan de linker zyde , en zoo vervolgens de andere

Hcei'cn na ordre en rang , volgens de jaaren Jiunner commillie. De
Grifficr heeft zyne plaats aan een lellenaar, Itaande in 't ruim van de
kamcr tegen de ooitzyde aan. Aan zyne regter Jiand gaat men in een

vertrek, in den jaarc i707.gemaakt,buiten het gcbouw uitflekende , en
ruftende op Zwaarc gemetzclde pilaaren , waarinne de Bibliotheek.

van

(f ) Dc7c had hy te Damme op den
5 Julii 1468. gctrouwt. Match. Ami. vet.

itvi Tom. J. pag. ^8. Zie hier tegens Goudhoevcn pag. 48 f.

. (/) In 7,yn Chronyk van Vlaanderen xvi. Boek, tc vinden by Scriveiius, Bc'
fchryving van de Graavcn van Holland pag. 441. Zie mede ibid. pag. 45*2. Hy
blecf als tocn in den Hage van den 11. Augufti tot den 3. November j zie Lei
Addit. a I'l/ifl. de Louis XL pag. 5f f. ? 56., dat zcdcrt nooit weer gcbeui'de.

{v) Of Goudhoeven, pag. 486, (w) pag. ii.

I
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van het Hof geplaatft is , zynde alleen door deuren met glaze raamen
van de Raadkamer afgefcheiden , en zulks uit dezelve bezigtigt kon-

ncnde wertlen. En wanneer eenige zaake voor hec voile Collegia zal

werden bepleic , werd een weinig van hec parquet af geftek een

ftaande leilenaar, die de pleitende Advocaaten dient tot ftand-plaats,

legginge van liockcn en papieren , (Sec. Vorders is de kamer waardig

om van konftbeininnaars befchouwt te werden 5 zynde verciert met

zeven uitmuntende cafereelen van den aloinme beroemden konitfchil-

der Gerard Laireffe den ouden.

Iiec eerfte dat te vooren komt, om van den ingang zelf te l.egin-

nen, ftaat bo\en de dciir, en vertoont Eneas-, zyncn oudcn \adcr

^/uhifes op zyne fchouderen uit den brand van Troje dragende, zyncn
zoon yifcaiiiits aan de hand hebbende , terwyl de vader de Trojaan-

fche huisgoden in de handen houd {xy
Het tweede is het fchoorfleenftuk , vertoonende de Jujlitie-i afge-

maalt door het gewoonelyk Vrouvvenbeeld , gezeten op den Itoel

van Holland, dac door twee leeuwen , aan de armen van den Itocl

iiitgehouwen, werd afgebecld. In Jiaare rcgterhand iioud zy een of-

ferfchaal, en in de llinker hand voertze den regts-llaf als eon fccpter.

Agter haar ter regcer zyde ziet men een verheve kolom van Staac,

en in 't verfchiet de vergadcr-kamer v^an de Staaten van Holland.

Onder haar heeft zy eene voetebafik , daar een fphinx aan is ; verders

ftaan om haar drie Cupidoos , houdende de eene het zwaart , de an-

dere de weegfchaal, en de derde een bondel met pylen.

Het derde tafereel daar aan volgende, ftaande binnen het balufter,

dog aan de zyde van den fchoorfteenj vertoont den manliaftigen Pom-

pejus, geplaatft op een heuvel met den ftaf van Commando in zyne

rechter hand , ]:)evelende , uit liefde voor zyn vaderland , de brie-

ven, die door luiden van de hoogile waardigheden te Rome eigen-

handig aan Sertoriiis , die in Spanje zig tegen de bevelen van den

Roomichen Raad met magt van wa^^enen quam aan te kanten , ge-

fchreven vvaren , waarby zy hem in Italie nodigden , en die hem
door den gevangen Perpe/i/ia') een van de aanhangers van Sertorius,

waren overhandigc, te verbranden , zonder dezelve te hebben gele-

zen of laaten lezen , ten einde niemand die perzoonen zoude konnen

wetcn of kennen; vrezende dat door zodanige ontdekkinge zwaarder

oorlogen zouden werden ontftoken , als 'er door de dood van Serto-

riiis geeindigt warcn. Waarom liy 00k Perpenna zelfs aanftonds dede

om hals brengen , op dat hy niet mondeling ontdekken zoude , 't geen

de Veltheer poogde te verbergen (j).

Het vierde , veel korter van formaat als het voorgaande , als ftaan-

de boven de deur van een kafTe, waar in ieder van dc Heercn Raden

een klein kasje is hebbende tot bewaringe van papieren in den Raad

vereifcht , v erbeeld de hooggeroemde daad van Pnbliiis Comeliits Sci-

pio 5 die namaals den vermaarden Annibal , Veltheer der Karthagi-

ncnzcnj overwonnen hebbende, en dc Karthagers tot het ondergaan

Q X van

{x) Virgil. K^neid. lib. t.

{y) Piutarchus, in vitA Scrtorii in fine pag. fSz. & in PompcJQ pag. 619. edit.

Wechel.
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^'-an fchandelyke vredens-voorwaarden gedwongen , en alzoo den

cwecden PuniicJien oorlog geeindigt hebbende , den glorieuzen naam

van Afrikaner verwierf. Namentlyk wanneer iiy in Spanje liet be-

vel over de Roomfche krygsmagcen vocrende , tot Jiem een gevange

maagt -van zoo een uitnemende ichoonlieid gebragt wierd, dat zy de

oogen van eenen icdcr tot haar trok, en de zoldaaten oordeelden,dat

ze alleen voor den VeltJieer wezen moeft , was hec zoo verre van

daar, dat \\y zyncn luil ontrent zoo aantrekkelyk een voorwerp den

toom zoude geviert hebben, waar toe hy anderzints genegen was,

en 't gcen naar de zeden dicr tyden , in eenen man van ontrent x/.

jaaren, ontrent eene gevangene, en daar door zyne flavinne gewor-

den, naauwlyks aanmerkinge , min berifpinge zoude verdient heb-

ben ; dat hy gehoort hebbende , dat zy aan eenen voornaamen inan

van die natie verloofc was , in tegendeel Jiaar met zorg dede bewaa-

ren , en haare ouders en bruidcgom ten fpoedigften ontboden heb-

bende , de jonge maagt zonder eenig losgeld te begeren , aan haaien

bruidegom wedergaf. Voegende tot die byzondere proeve van Kuis-

heid , ook deze van ingetogenheid , dat wanneer de ouders hem nu
fmeekten om de gunlte, dat hy een groote fomme gouds, welke zy,
oin tot rantzoen te dienen, hadden medegebragt , zoude willen ont-

f^mgen, dezelve wel voorzyne voetenhet nederleggen, dog die aan-

ftonds aan den bruidegom, boven ""t geen Jiy van zynen fchoon-vader

ten huwelyk zoude krygen, tot huwelyks-gave fchonk {z).

Het vyfde, dat veel grooter het middelvak van dien muur beflaat,

agter den ftoel van den Stadhouder , en voor 't fraaille en uitvoerig-

ftc werd gehouden, vervat de hiftorie van den ftrydbaarcn Hoi^atius

Codes i daar Jiy eerfl met nog twee anderen , en daarna alleen , de
brug van Rome over den Tiber tegens het magtig.heir der Hetrufcen

(nu Tofcaners) befchermt, en dezelve door een wonderbaare dapper-

heid ftuitende, ondertufTeJien den zynen tyd gaf om de brug agter

hem af te breken , waarna hy zig met voile w apenfrufting in de ri-

vier wierp, totde zynen oveizwom, en daar door de Ilctruscenden
overtogt over de rivier belctte {a).

Het zesde, van gelyke grootte met het derde , als ftaande boven
de deur, waar door men na een geheimen gang en van daar na de
Leenkamer gaat, vertoont nog eens den voorengemelden Veltheer
Scipio-, daar Jiy na de doodelyke nederlaagen, ^iq Hannibal:, ^'elt-

heer der Karthageren , den Romeinen had toegebragt, hebbende ge-
hoort , dat eenige voornaame jonge lieden gezint waren Italic uit

klcinmoedigheid te verlaaten , nevens nog andere dappere jongelin-

gcn , met het zwaart in de vuill die wa^jioopige ging vinden , en Jien

voorgaande , zelfs zwoer , en vervolgens door "redenen en dreige-

menten hen alle dede zweeren, dat zy den Roomfchen Staat niet

zouden verlaaten {b).

Het zevende , Ibaande tegens den muur ten ooften , regt over het
twecde, is de aanmerkenswaardige hiftorie van den Oppergezagheb-
ber (Didator) Lucius Papirius Curfo?', die tegens de Samniten te

veldeiynde, en uit het Roomfche leger vertrekkende , ondertullchen

_. ^ het
(z) Tit. Livms, Hlflor. Jib. z6. cap. fo. Polybius, HiH. lib. \o.feSl. 19.
{a) Liviiis, Hift. lib. i. cap. 10. (i) Livius, Hifl. lib. zz. cap. f 5.
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het opper-bc^ el aan den Generaal der ruiterye Q. Fabhis Maximits verbre-

RulUamis toevertrouwende met uitdrukkelyk verbod van zig met den kingevan

vyand in eenig gevegt in te laaten , dog 't geen dezelve niet nageko- ^^l^^'

men, maar den vyand aangetafl en loffelyk geflagen hebbende , door [hoewei

zyne ongehoorzaamheid en verbrekinge der krygstugc , den Opper- zigioffe-

gezag-Jiebber zoo zeer vertoornde , dat Jiy hem daar over te regt '^'^ ^^'

Itelde en wilde doen fterven , zoo als naar krygs-wetten behoorde , hcbben-

dog ""t geen Fabius na Rome vlugtende ter naauwer nood oncquam, ^^) door

en ook niet anders of eerder van de te regtftellingcvryraakte, als dat
''"""~

liy door het Roomfche volk zelfs niet bevryd, maar verbeden wierd.
Wclk laatftc gedcelte van de gefchiedenis vertoont werd ( c ).

Voor de vernieuwing van deze kamer, welke omme den iaare 1688
gefchiede , zag men alhier £riiMe gefcb/Merde g/azeu -, continerende na
de getuigenilFe der Heeren Raden in hunBerigt,/7//?W7>// vanjiiftitie-i

door oiider Graaven als die van den Hiiize 'van Bourgondie , geadmi-
nijlreert.

Naalt deze kamer ten noorden is de Lceu-kamer , zynde een groot
ruim vierkant vertrek , rontom met tapyten behangen. Van ouds
wierd ze genoemt de groote Comparitie-kamer, maar na dat in den
jaare 1681 het Hof Provintiaal wierd ontrokken het regt om kennifle

te mogen nemen over leenen en ''t geen daar aan dependeert , en dat

alzoo in 't zelve jaar daar toe expreilelyk een Leen-Hof afzonderlyk

wierd opgeregt , heeft zy den naam van de Leen-kamer bekomen,
om dat de Raden, tot het gemelde Leen-hof behoorende, aldaar hun-
ne zittinge haddenjwanneerze over leen-zaaken befoigneerden of au-

dientie verleenden, als dezelve ///j/zr^ beflaande, in 't voile kollegie

van dien Raad wierden bepleit {d). Zedert den jaare 1691 is deze ka-

mer ook gebruikt geworden tot een befoigne
- plaats , Manneer het

Hof en de Magiftraat van den Hage met den anderen over het een of
ander point in conferentie treden. Verders zj^n 'er nog andere ka-

mers, daar de CommillarilTen partycn verhooren en devoir doen om
de zaaken by accord ter neder te leggen of daar de procelfen , die

voor hen zyn gebragt 5 werdengeinilrueerten mondeling gededuceert.

Onder deze is wel voornamentlyk de Bjequeft-kamer ^ gelegen ten T^cnjujl

zuiden , als men uit de Raadkamer komt. In dit kamertie , 't geen
niet groot is, plagt, zoo als de oude overleveringen mede-brengen

,

geduurende de tyden,dat de Roomfche Kerk-zeden nog plaats hadden,

alle rnorgen , voor het aangaan van de befoignes van den Raad een
Milfe gedaan te werden, even gelyk die befoignes tans haaren aan-

vang nemen met een gebed, 't geen door den Griffier gelezen werd.

En het wierd daarom ^t kapelktie {e) genaamt, waar van het ook nog

Q 3 een
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kamer.

(f) T. Livius, Hiftor. lib. 8. cap. 50-3 f.

\d) W. dc Groot, Inleid. tot de Pra£lyk, cap. ^. p. 23. Inftruftie en Ordon-
nantie van denLeenhove van Holland en Weflvriesland van dato den 7 April i66i.

(e) Dit Kappelletie is vcrmoedclyk de Capelle vanSint 2%'o,in welke een van de

Cantoren, Capcllanen, domeftyck van de Collegialc Kerke ten Hove verpligt

was te leezen alle morgen , 's zomers ten zeven en 's winters ten agt uuren een lee-

zende Mifle voor de Heeren van den Rade en dc Kamer van de Rekeningc , waar
voor zy tot in den jaare 15-51 genotcn hcbbcn vier pondcn grootcn 's jaars, als doen
by Requefte vertoonende de geringheid van dat loon, en verzogtcn voortaan agt

ponden

Oudtyds
lietX'rt-

pelletie

genaamt.
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een uiterlyk overblyfzel in opzigte van zyne geftake behouden heeft,

zynde de zolderinge niec plat, gelyk die der overige kamers , zonder

onderfcheid van oude of nieuwe , maar boogswyze , gelyk die van

Kerken en Kapellen. Zederc de Reformade dat gebruik afgeraakt

zynde, is hec gefchikt tot het ontfangen en expedieren der Requelten,

die , om dit in 't voorby-gaan aan te merken, bevoorens in den vol-

len Raad wierden ingeg'even, zoo als te zien is uit het geene dien-

aangaande in de Regilters (/) van den Hove ftaat aangetekent, luiden-

de als volgt:

Op ten dach van liuyden is by den Hove van Hollant geordon-

ncert, dat men van nu voertaen die Requeften fal expedieren alle

„ achternoene by den CommiiHirinen , die geordonneert zuUen zyn

ter audiencie van den RoUe of anderen, die 't Hof daer toe ordi-

ncercn ial , en zullen die Griffiers en SecretarilTen des voorfz. ag-

ternoens compareren in de cleyne vertrek-kamer , nu onlancx ge-

^, maift, aldair die voorfz. CommillarilTen die voorfz. Reqiieften iul-

5, len expedieren, fonder dat voort an voor den noen eenige requef-

„ ten geexpedieert fuUen worden, en fullen die voirlz. Greffier en-

35 de SecretarilTen gheen Requeften binnen in den earner meer pre-

3, fentcren, maar alleen in den voorfz. kleyne earner voor die Com-

35 millarilTen , die welke die felve zullen expedieren en diftribueren

35 achtervolgende d'Inftruftie van den voorfz. Hove. Gedaen in den

35 Hage up ten 9 dach in Februario A". XV^. XXiy. ^i/o Curiae

3, //o//. by Heeren Gheryt fvau Ajfeudclft ^ Ridder , Mrs. Jail i^an '

55 Diiveiivoirde , Abel van Couljier , Jan Bemiinck , Francois Coe-

3, be/, en Joos Sasbout -, Raidsluyden van Hollant.
|

^^^'" En dewyl door 't ophouden van de Miffe 5 dit kamertie bequaam

gebruikt gcvonden is 5 omme met eenige veranderinge tot een vertrek gefchikt

werd. te werden , is daaraan de naam van Reqiieji-kamer g^gtw^n-, l)evin-

dende zig doorgaans daarin Commiifarilfen van de Rolle 5 de Subftituit-

Griffier en Secretarifren,als welcke by beurten tot het expedieren van

de appointementen derRequeftenjMandamentenjenz. vaceren moeten.

Dog werden boven dien daarin veeltyds Comparitien gehouden, zoo
;

voor de gemelde Commilfariiren van de Rolle , als voor andere Ra-

den, naar dat de veelvuldigheid dier Comparitien of verkiezingc der

Ilceren Raden zulks medebrengt.
Eerik Schuins over de deur of ingang van de Raadkamer is een trap , die %
vcrd"-

na boven leid. Op de eerfle boven-verdiepinge vind men aan de lin-

ping. ker zyde een groot vierkant vertrek , 't geen ten tyde als het Hof

gj^
met twee kamers befoigncerde (^) tot een /li^^^ri'^ il^<2^/:^/«^r 5 daar

daar'dc <^e
^j

I wede f

Kaail- pondcn grooten te mogen genieten. Waar op hen by Apoflille zes ponden groo- .'

kamtr.
j^p, ^yierden tocgeftaan, te betalen door den Rentmcefter van deExploitcn. Alios

te zien uit de zelve Requefle en Apoftille, te vinden onder deBylagen Litteta K.

_ (/) Geregiftr. in *t III. Memoriaalb. van Sandelyn/o/. 81. Zie mede Inftruc-

tie van den Hove van Holland van den jaarc i f 51 . art. 144.
s C5) 't Hof heeft eerft begonnen met 2 kamers te befoigncren den 18 December

1660, aflifterendc de Prefident in de groote kamer, en de oudfte Raud in de kleinc

kamcr. Morula, manier -van proced. lib. IV. tit. S. cap. t. fag. 221. in not. n. i . Het
ichynt nogtans, dat het Hof ook alin vrocgere tyden ract twee kamers heeft gc-

befoiguecTt,

i

I
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6e befclireven procclTen Wierden ^fetermineert , verftrekte. Deze ka-

mer, die bbven hec voorfte gede^kcAan de pleitzaal of Rolle komt

,

heefc haar ukzigc ten zuideft, en ten vvelien een klein vercrekje voor
den Griflier in der tj-d, die dezelve Raadkamer alllfteerde.

Uit dc gemelde kamer ce rug trcdende klimt men nog x of 3 treden Eerjir

verders op tot de dcur van ecnen gang , die door een klein kamertie Chuner

?3rengt cot de cerite Charter - kawer :, n.i dat men alvoorens aan de ^'""""

rcchter Jiand, zoo als men op den gem. gang komt, heeft laaten leg-

gen het vertrck bovcn deRaadkamer, daar de oude gellotene Rekenin-
gen met de documencen daar toe dicnende van dc refpective Rent-
meefters en Onfangers derDomeinen van wyle zyne Koninglyke
Majel^eit van Groot-Brittannie en deszelfs Voor-ouders in kaifen be-
waart werden. Op de evengemclde Cliarter- kamer zyn in kaffen

gelloten de verbaalen van de afgelturvcne fecretarillen van den Hove,
als medc deoude en niet geligt zyndc flukken van getermineerde pro-
celfen ; Ook werden aldaar bew^aart moordgeweeren en andere inftru-

menten,die van cyd tot tyd by quaaddoenders, iiuysbrekers ofmoor-
denaars gevondin zyn geworden. In \ midden van dezelvc kamer
ttaat een lange ouwerwetze fciiryftafel, waaruit men wil belluiten,

dat dit vertrek wel eer tot de griifie Jieeft gedient , en dat de twee-
de Charter -kamer, die daar naall aan volgt ten noorden, ook voor-

heen zoude zyn geweeft de eerfte of oudltc Raadkamer, daar de Raad
zoude Jiebben gebefoigneert, na dat Hertog Philips ontrent den jaa-

re 1428. aan 't Hof deszelfs jegenwoordig wezen en gefteltenis , van
vaft en fcdentair op eene plaats te befoigneren , en met een l^epaalt

getal van Raden en Minilters? Jiadde gegeven ; dog \vy zuUen ons in

deze omilandigJieden , als zynde van een dieper onderzoek , en door
oiidheid duifter geworden , voor 't jegenwoordige niet verder in-

laaten , maar alleen hier aantekenen , dat op die tweede kamer tans

bewaart werden de liaflen van de uitgaande en inkomende miillven

,

als mede van de requeften , mitsgaders de llukken en papieren van
criminele proceifen ; item de verbalen van de Heeren GrifRers, en

yerdere papieren en miiiuten van de Memoriaal-boeken van den Hove.
Deze kamer is een groot ruim vertrek, en diende m de jaaren 161

8

Tweede
Charter-

kannT.

Wat al-

daar be-

waart
werd.

Heeft

en 1619 tot de gevangenilTe van 's Lands Advocaat, Heer Johau van ^o°r

Olden-harne'oclt , m aaromme ook deze kamer zedert den naam van
Bamevelts-kamer heeft beiiouden. ""t Schynt uit iiet verJiaal van
Brandts hiftorie der Regtspleginge (/.)) , dat deze kamer ter zelver

tyd met tapytcn was beJiangen , en dat de Heeren de Groot en Ho-
gerbeets , zyne medegevangenen j in de naaft daar aan gelegene ka-

mers, by Otts zoo even l^efchreven , zyn geplaatft geweeft. „ Men
5, bragt, zegt \\y :, d'Advocaat in de kamer , daar ^Admiraal 'van

„ Arra-

be-fbigndei't, dewyl men Vin'd, dat de Statcfri van Holland den 5 Junii Iff7. refol-

^'eerden
, „ dat by den Advocaat op de naefte Vergaderinge vermaan gedaan zal

„ werden , omme te hebben augmentatie van den Rade , en dat V met twee ka-

„ mors mogte gchcfoigneert werden^ en voorts de Commiflariflen geordonncert , die

„ alleen by de vacantie, omme cnquefte te doen , uit reizen zouden. Wat hicr

op gerapporteert en verders befloten is, zie Refolutie 13 Julii iff/.
{h) Pag. z6. ijl.

heen

mede
gedient

tot de
gevan-

genij

van j?<h&,

van 01-

denLar-

nevele.
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Agtc>

5J

'tKa-
mertie

voorden
eerllen

Klerk
van de

Griffie.

Jvragon \oorclezen had gczeten (";), niet verre van de vergader-

plutts dcr Staaccn Generaiil. Deze plauts Jiadt men tot cen' vaftcn

kerker voor hem eo de andere ge\angenen gebout. Zyn Exccl-

Icntic hadt ze zelf bezigtigt en geoordeek, datze genoeg was ver-

zekci't. Toen men den ouden Heer derwacrts leidde , moell hy
wel tot vyf maalcn toe op cen ftoel, dien men hem nadroeg, van

vermoeitheid ruften. De Heer de Groot wierd gebragt in een ka-

mer naafl die van den Advocaat, en de Heer Hoi^erbeets. teg(^n over

„ de Groots kamer.

Dezelve tweede Chartcr-kamer heeft haar uitzigt ten ooftcn over

de voorplaats \ an den Hogcn Kade, welke voorplaats (omzulksal-

hier in 't voorbygaan 5 als te pas komende , te melden) voorheen>

zoo \vy vermeenenj een gedeeke is geweeft van den tuin van de

Kaltelein van den Hove, 't geen (onzes oordcels) niet duiltcrlyk

daar uit is af te nemen, cm dat de evengemelde Schryver in 't ver-

volg verhaak, dat een (lieii/iniaagt uit des yldvocaatshliys qiiani in den

hof'van den Kafielein-, houdeiide V oog op de 'uenjier , ongetwyilek in.

hope en verwagting, om daar uit eenig berigt van haaren Heer te

ontfangen : Dat de zoldaaten van de wacht de maagt kennende , en

't zeUe den Kapitein aandienende, door denzelven daar op terltond

drie of vicr ichiklwacliten in den iiof wierdcn geltek, o;« ge/iadig te

Jettent of 'er 00k iet uit de venjiers wierd ge-worpen^ waar uk men dan

moot onderiteHcn, dat de gemekle tuin zoo niet onder, immers niet

verre van dezeh e venfters kan zyn geweeft. Ten weften van beide

deze Charter-kamers , die regt boven de PkitroUe zyn , loopt een

lange doorgaande gang , voorzien met openc kailen tot berging van

de oudfte 11 egilters van de rollcn en dingtakn.

A'an 't Ilof zulkn \vy nu , om by de twee Iloven van Juftitie te

blyven, voortgaan na den Hoogcn Rade , langs den agtertrap van

den Hove , zynde die waarmede men van de Rolle komende , neder-

klimt. Dog op denzelven trap ontmoet men nog eeril den ingang

tot de Fourneerkamer van V Hof ^ zynde een langwerpig vertrek,

daar de zakken van de geinkiucerde en in ftaat van wyzen gebragte

proceden door de Procureurs gefurneert en ingegeven werden. Bo-

ven dezelve is een gelyke kamer, werwaarts men met een trap van

daar na toe klimt , daar de Memoriaal-ljoeken en Regiilers van den

Hove, als medc de ftukken van de getermineerde en nog niet geligte

procellen te vinden zyn. Wat verder na beneden op denzelven trap

is ook Jiet kamertie van den eerften Klerk van de Griffie , en aan de

linker-hand , zoo als men daar in komt , het Comptoir van den Sub-

Itituit-Griffier. TJit dit kamertie daalt men met ecnen binnen-trap nc-

der

DeF^if-

mer van
't Hof.

(/) Den 9. '^ulii i6or. „ Is geordonneert tc fchryvcn aan Burgemeefteren en

„ Regeerders van den Hage , dat zyl. alle avond ontrcnt 51 uurcn, vier kloeke

„ manncn van de wagt van den Hage willen fchicken in de Kaatsbaan op V Hof,

„ omme aldacr 's nagts wagt tc houden en fentincl uyt te fetten ontrent zcker 'ven-

„ Jler tot vicr oF vyfuuren 's morgens, en dat allc nagts, tot vcrfckerthcyt tcgcns

„ allc periculc van d'uytkomftc van den Heer VAdmirantc van Arragon , gevangcn

J,
op 't Hof alhier, fonder daar van eenigzints in gcbreekcn te willen blyven, tot

„ anders dacr in Hxl wcfcn geordonneert.
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dcr in de Griffie van den Hove, welkcrs groote en ordinaris ingang
is aan de linker-zyde , zoo als men de meergemelde trap nu in iiet

gehecl tot bencden toe is afgetreden.

In dit vercrek is de ingang tot verfcheide kelders , waar van de
eerfte en grootlte , daar nu de Regifters in kallen geplaatft ftaan , zoo
men wil, de kcuxc zoude zyn geueefl voor de Graaven , of voor
derzelver Hovelingen en betlienden. In dczen ofwel indennaaften kel-

der daar aan (k) , ter llinker-hand , zoo als men de eerfte intreed,
die nu zeer naar en duilter is , zoude Graaf IFilkm de F. , ihdien
men aan 't gemeen verhaiil geloof kan geven, ( want bewys is ons
tot nog toe niet oncmoet ) na dat \\y in 135-8. uitzinnig was gewor-
den , eenigen tyd ( / ) gezeten Jiebben , tot dat hy na Quenoy in

Henegouwen is vervoert en gebragt geworden.
De oorzaak van zyne krankzinnigneid ^Qi'd van zommige toege-

fchreven aan de Goddelyke wraak ( /« ) 5 om zyne wederfpannigheid
en 't fel en hard vervolgcn van zyne moeder de Keizerinne Margare-
ta ; andere aan vergif ( « ) , andere wederom aan andere oorzaa-
ken (0). Dit is nogcans zeker , dat \\y uic Engeland weder t'huis

gekomen zynde, quam te begaan een daad , die van dol- en wreed-
iieid niet kan verfclioont worden , doodllaande met t\gt handen en
in deszelfs eigen Hof , den Ridder Geerard van JVateringe, een man
die alle gaven van een volmaakt edelman bezat, en in zyn leveh by
de Plolianderen zeer bemind was {p) ; zyn dood wierd ten hoogften
van alien beklaagt , en vermids men oordeelde wegens zyne goedaar-
digheid, dat Jiy onbequaam was om den Graaf reden tot gramfehap,

R veel

Griffie

van deii

Hove.

Ver-
fcheide

kelders.

In een
derzelvc

zoude
milem
-^el-'.dol

gewor-
dcnxyn-
de, eeni-

gen tyd

gezeten

hebben.

Oor-
zaak zy-;

ner uit-

zj'nnig-

heid.

(k) Om dit te beveftigen, vertoont men aldaar om hoog in den zuid-muur nog
-een diepe half ovaale nis of uitholling, waar in men wil , dat een alraartie of wel
eenig Sant of zoo genaarnde Schuc-heilig zoude geftaan hebben j welke nis met
een deur, die 'er nog aan is, wicrd geiloten, op dat 't geen dan daar in ftond, hec

7.y altaar of heilig , door den Graaf in zyne razerhye niet zoude gefchonden
woiden.

(/) Goudhoeven , in zyne byvoegzclen p. 394. , zegt , dat Graaf Willem dt V.
geduurcndc zyne Uitzinnigheid, eenige jaarcn op 't Hof in den Hage heeft geze-

ten , en van daar gevoert wierd tc Kenoyt , een llcdeke en kafteel in Henegou-
wen , daar do oude Graaven van Henegouwen hen veeltyds pleegden tc ont-

hoiiden.

{m) Meyerus, in de Vlaamfche Chronyk cap. IJ. op 't jaar iJfS. by Scrive-

rius, Befchryving van de Graaven van Holland.^ tc vinden pag. 372.

(«) Zicden Abt Trithemius, in de Chronyk van Hingaww. ibid, en ook in dc
Sponheimfche Chronyk., ibid. 578. Item in de Chronyk der Hertogen van Beyeren^ibid.

587. in deze woorden : die van booze en godlooze lityden vergiftigt zynde ^ krank-

zinnig geworden is.

(0) Ren: Snoius, de rebus Bat. lib. 9. p. 12,(5. §. 10. gctuigt daar van in dezer

voege : ^uod reliquum , hie Guielmus ex yfnglia rever/its
^ quum Eduardus cekbrem

p-incipum conventum ageret .) curiamque its aperiret ^ tonfcientia angore y facinorumque

crucialIt credam magis
, quam re uUa alia , laborarefuria coepit., poflquam feptennium

gubernajfet. yigere enim in vita folutus/<epe aufiere^ dum atrabilis illi mentent move-
i>at. Nam Gerardum Wateringium etiam propria manu interfecit ; quam ob rem Ha-^

g£ traditur affirvandus ar£Ia fed honeJ}a\cuftodia , in ^ua tres circiur atque triginta

amos vitam traxit.

ip) Joh. aLcidis, lib. 30. cap. 17.
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Plehrolle

vau den
Hogen
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Te voo-

rei) de
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veel jnin tot Tynen cloodllag gegeven cc hebben , was^'er niemand die

nret by zig zehen belloot^ dat IVillem zinneloos ware, waaromme

cle Hecrcn Staaccn ook aanftonts konden goed\inden •, om hem te

doen oplluiccn , eerft op ""t Ilof in den Hage , daarna in Plenegou-

wcn , binncn de kleine dog vermaakelyke Itad Qiienol , alwaar hy
nog ncgentien jaaren in dicn ellcndigen en bedroefden Ihat heefc ge-

IceVt 5 tot dat hy eindelyk aldaar in den jaare 13 77- C ^)5 of zoo

andere willen 1387. , is geltorven.

Het eerfte , daar \vy nu aankomen , is de Pk'itroUe van den Hoge
Rade; zynde voorheen geweeft de Pynkamer van den Hove Provin-

tiaal J dog dezelve wierd in den jaare i5-8x. by 't opregten van de-

zen nieuwen Raad van Appcl, gefchikt en geordonneerc tot deszelfs

Pleitkamer, volgens Refolutie van de Staaten van Holland, van den

25. April 1581 ; liaidende in dezer voegen :

5, De Staaten van Holland gehoort hebbende het rapport van haer-

» luyder Gecommitteerden , hebben verklaart en gcordonneert, dac

de Pynkamer op het Hof a/hier in den Hage-, fal werden geappro-

prieert , geeygent , gebruykt en gehouden tot de audientie en

Piejtkamer van die van den PTogen Rade van Appcl in Holland,

en dat de kainer,aldaer die van den Hogen Rade jegenvvoordig bc-

3, foigneren , genoenit de Stove , tot de Raedkamer van die van den

Hogcn Rade voornr. fal werden gebruykt en gehouden. Ende
Jiemjen voord de Staten tot vordering van de Juftitie belaft die van

der Kanier van de Rekeningein Holland, de voorfz plaetfe met den
aldereerftcn, des doenlyk Z3'nde, behoorlyk van alles re doen ac-

commoderen , zulks dat dezelve plaat'e behoorlyk moge werdcji

gebruykt en blyven geapproprieert tot eere en gerief van den

„ voorfz Plogen Rade en dienfte van den Lande.

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Deze genaamde Pleitkamer is een groot ruim vertrek, en de Rol'e

in iillen deelen gevoegt en gefchikt gelyk als de Roilc vaa den Hove
Provinciaal.

Naall de Rolle ten zuiden is dt Raadkamer i\\e\k& mede cenfchoon
vertrek is, en veel grooter dan de Raadkamer van den Hove van Hol-

land ; dez'-Ive is rontom met fraaie tapyten gemeubeleert. De plaats >

daar deRaad aan een ronde tafelvergadcrtzit,ismeteenhoute parquet

of bidufter afgefchoten. De fchoorfteen, die binnen het zelve par-

que*: of flaketzel ftaat , pronkt met een fchildei-ye door den konft-

fcliilder Hendrik van Limborcb op ordre van den Raad in den jaare

17x5". gemaakt. Het zelve vertoont den Keizer Jiifiinianiis op zynen
troon gezeten , met veel eerbied ontfan^ende het Regts-zwaart en

Wetboek, die hem door de Godinnc Jujiitia , welke op de wolkeit

uit den hemel is nederdalende , werden aangeboden. Aan de voeten

van den Vorft ftaat die zeer beroemde regtsgeleerde Tribonianus , ne-

vcns anderen, met oplettentiieid hoorende na de aanfpraak en beve-
Icn van de Godin.

Dcz£

<?) Bcrkndusjby
Jfiegel, pag.^o.%\.

Scriy./'<Ji^.
J
85). Goudhoeven,^^^. 405. Alkc'inade, Af«»/*
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Deze Raad is , gelyk wy zoo even gemek liebben , in den jaare

i5'8x. alhier in den Hage ingeflelt , meeft door toedoen en op den
naam dcs Princen van Oranje, als hebbende en aan hem gedefereerc

zynde de hoge overigheid dczer Lande , in plaatze van den Grooten
Rade tot Mechelen, na dat in den jaare i5'8i. de Koning van Spanje

verklaart was vervallen te zyn van 't regt , dat hy hadde op de
Landen van Holland , Zeeland , Vriesland en Utrecht , om te zyn
een hof van appel zonder eenige verdere provocatie voor de ingeze-

tenen van Holland (r), waar by die van Zeeland zig ook in den
jaare i^S/. voegden (s). Het zelve beftond, gelyk het jegenswoor-

dig nog beftaat, uit een] Prefident , 9 Raden , te weten , zes wegens
Holland en drie wegens Zeeland , een Griffier, en een Subflituit-Grif-

her. De Staten van Holland hadden na verfciieide befoignes op het

ftuk des gereclits, welke, mits de dvverreling der tyden en ""t verwil-

deren der landzaaten by den kryg , en zonderling , mits het ftaken

der regtspleging van den Grooten Raad van Mechele , in byfler ver-

loop was geraakt, al by hunne Refolutie, in April i^So. genomen,

„ ejndelyk verklaart en gerefolvecrt , dat eenen Raed van Appel in

„ Holland, inplaets van de Revifie opgerecht zal wer-den binnen de

„ ftad Haerlem \an 10 Raden met een Prefident , welke Raden eens-

„ deels geftelt fullen worden uit den Rade Provinciael , zulx dat den

„ zelven Rade blyven zal in getale van 9 perfoonen , den Prefidc-

5, rende daarin begrepen , daer onder ten minften wefen fullen drie

„ extraordinairis als ConimifiTariiren, op halve gagie ; en dat voorts

„ eenige by provifie gecommitteert fullen worden , om te decideren

5, He procefTen, in ftaete van wyfen wefende, voor de Commiffarif-

5, fen ter Revifie. De rede en oorzaake daar van was, zegt de Heer

Hooft (t) 5, om dat van uitfpraak 's Hoofs van Holland geen beroep

viel aan den Grooten Raad van Mechele , mits die lladt voor den

vyandt hiel, zoo verftonden de Edelen en meefte fteden, dat men
binnen Haerlem eencn Grooten Raadt hadd' op te rechten ; Dor-

drecht allecn,dat men, in plaats van dien,den HeimelykenRaad,

zich houdende t'Antv. erpen , zouw beczighen; mits verbreidende

den zelven met luidcn uit alle geweften : Zommige , dat men 't

Hof van Ilollandt liece wyfen fcy llotvonnis : andere , dat men
zich met den reeds genomen voet van Herziening ( Revifie ) be-

helpe. Ondcrtulfchen is van dezen Raad tot Haarlem niets ge-

worden , zynde de voorgemelde Refolutie buiten uitvoering geble-

veu) en in plaatze van dien, twee jaaren daarna deze Hoge Raad al-

53

33

33

35

33

35

.53

53

DeHo>
geRaad,
wauneer
ingeftelt.

Uit wat
Leden

'

dczelvc

beftaat.

Refolu-
tie no.
pende
het op-

regten

van een
"Raadvan

jippei

binnen

Haarlem.

hier ingeftelt.

R Be-

'

(r) Zie Hoofd , Nedcrl Hift. Ub. 19. pag. 817. en 818.

[s) Zie 't Traftaac en Verdrag gemaakt tuflchen de Hceren Staten van Holland

en van Zeeland , beroerende het rcfTort van den voorfz. Hogen Rade over het

Graaffchap van Zeeland, van datis den zp. Jan. en 5. Aug. if87. gedrukt in het

Groot Placcaat-boek U. Deelfol 838. tn It^. Deel fol. ff4., als mede het nader

Traftaat en Verdrag tufichen dezclve Staten nopende de judicature van den Ho-

gcu Rade van den zo. en 11 . Septemb. i f96. //. Deel fol. 84<5. en 848. IF. Deet

fol. 5f7. en ooJ£ te vinden agtcr de Inftrudie van den Hove van Holland , &c.

No. mihi 2.9.
'

(0 l^edirl. Hiji. Ub. 16. pag. 6%6.
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Andcre Bcbahcii dczc kamcr, iiccfc de Hoge Raad nog verfcheide andere
vertrek-

yercrckkcn , diencnde meeit alle toe tomparitie-kamers , mitsgaders

Com"l- cen bvionder Ncrtrek, waar in de BibliocJieek van den zelven Raad

lijie-ka- i;cpluatft is- Ook heefc deze Raad z;>'n eige Griffie, gcLgen aan dc
iners.

-^uidzyde van dc binnenplaats , daar m€n van agtcren in de PleitroUe

Biblio-
jjj. ^ j-cgt over dc Griffie van den Hove Provintiaal. Van vooren heeft

'*'"^'
hy een ruime voorplaats met een fteene poorf tot den ingang, Itaan-

^'"'^''*

de over de Kaftelenye van den Hove.

Devvyl de Kaltelenye t'ecnemaal haare betrekkinge heeft tot beide

^yf!''' de evengemclde Regts-Hoven , en zulks als een gcvolg van dezelve

moet werden aangemerkt , zoo hebben wy niet ongevoegelyk geoor-

deelt , om dezelve alhier met cenen te belchryven. De Kaftelenye

is gelegen tullchen de uitcrllc of agter-poort {v) ten ooflen en de

binnen-poort , waar door men aan die kant op het binnen-hof komt

,

aan de noortzyde ter plaatze daar of daar ontrent wel eer de kano-

Waar- nezie van 't kapittel ten Hove geftaan heeft , immers zoo verre wy

J'^J''"'
konnen afnemen uit de belendingen van de gemelde kanonezie , in

P^iaaue cenen brief van den jaare 1381 {w) vermelt, waar by Hertog Aal-
dnarcer- hcft vaiJ Bcjeren verklaart , „ dat voor ons gecomen is ("t zyn de
tyds de

^^ ^voorden van den gemclden brief,) onfe lieve getruwe Heer Dire

zie"varf't 33 roppeuzoen , te dezer tyt Deken in onfen Capellen van finte ivia-

Kapi'tei „ rien in den Hage, en heeft ons opgedragen, quytgefcouden en in

'^"ft^^H " rechten eigendom bekent den eygendom van der ivoo/ii/ighe , daer
^'^ ""

33 ^'^ /'« ^" ivoe/if e/i men die Caiiefye biet , gelegen en ftrevkende 'can

3, der miieren die dair voir tot onfen Hove wter ghemaed is ier muereit

3, toe die ghemaed is tiijjchen der ivoninghe voorjz en Heer IVillems

5, ivoninghe de Froefts nit ttr tyt van Bergen in Henegoit , voertgaende

35 noertvjejlvoaert f endcn Heer Dircs groote fchuere drie voeten bitten

den onfen drop , en voert tot half den erve , dat after dier groote

fchuer leghet > en alfoo omgaende viercant totter mitere , die voer

deze vooninghe gaet tot onfen Hove watert alfe voerfz is. Welke
kanonezie de Graaf vervolgens weder aan den gemeldcn Heer Dirk

vVan-
^ Voppenzoon te leen gaf. Wanneer de Kaftelenye aldaar gebouwt

bouwt, zy, is by ons onzeker ; dezelve diende voorheen alleen tot inwonin-
onzeker ge van den Kaftelein van 't Hof , dog is naderhand geworden een ci-

Was vile gevankenifTe {^x) voor de geene , die uit kragte van fententie

voor- of

(*»; Dus werd dezc poort genaamt in cen Commiflie van date 7. Febr. 1551.

fi. C. „ waar by Keizer Karel aan JVilkm vander Cruys , ExploiSlier in zyne Camer

J, van den Rade in HoUant geeft de bewaeringe en ivooninge van den achterpoorte van

5, onzen Hove in den Haige , mit heuren toebehoeren , vuytgezondert den boom-

„ gaert
, geheten den Koeltuyn , die wy cm rcdenen voertan an ons houden vvil-

„ len, (jff.

(w) Dezcn briefzullenwy hiernti in 't gcheel oplevcren.

{x) Wanncer men de Kaftelenie eigentlyk tot een civile gevangenis heeft be-
ginnen te gebruiken , is by ons onzeker. Zoo giiTen plaats heeft , zoudcn wy
meenen , dat het is gefchicd ontrent het begin der voorgaande eeuw ; immers dac
ze inde jaaren 1^84 en if 8(5 daar toe nog niet gedient heeft, is onzes oordeels,
klaadyk tc befluiten diar uit , dat., als dc Heer Hoddcsdon, Ambafladeur van wc-
gens de kroon van Engeland by dezcn Staat , over de difcommoditeit van de plaatTX
in de herbergc van da Paeuiv , ahvaar hy tot nog toe gelogeert was , hadde geklaagt^

dc

33

33

35
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of Gondemilatie zo6 van den Hogen als Provincialen Rade , inhou- ''^=^=^ '^^

dende preltatie van eenig feit , of vvel dat dezelve zyn gewezen tot ^g^j""

lalte van eenige CoUegien, Voogden, Curateuren, Rentmeelters of va^ndc

Gemagtigden , tot voldoeningc der zelve gegyzelt werden (^ ) ; of ^^^^'

ook voor de zulke, die van buiten in den hage komende , by een '^'"'.""

Mandement ^'an den Hove om civile fchulden in perzoon gearrefteert le ge-^'

wordcn
; als mede voor de zodanige, die op ordre van den Hove vange-

door den Fifcaal of zynen Subflituit op vermoeden van eenig mis- "'*'

daad binnen den Hage werden geapprehendeert. Alle welke aldaar
voor eenen korten tyd hun verblyf moeten nemen of provifioneel
werden bewaart , tot dat zy of voldaan hebben of ontllagen , of na
vereifch en bevindinge van zaaken van daar na de Voorpoorte van
den Hove werden gebragt ter naauwer verzekeringe. In voorige
tyden namen de gegyzeldens , die in den Hage gyzelinge wierde be-
tekent , in de eene of andere herberge hun verblyf , en mogten daar
niet uitgaan , dan met oorlof van den Raad. Ook werden in dezel-
ve Kartelenye gehouden de verkopingen van goederen , welke ten
overflaen van c ommii.ariiien van de refpective Hoven van Juflitie
albier geichieden.

Let gebouw is tamelyk groot, dog van geen uiterlyk aanzien; De Kafle-

Kaftelein , die nu met eenen Concherge is , en zyne woonplaatze daar
J^'"

^"

in heeft, werd by den hove aangeilelt , of moet ten minften daar chwge
toe van den zelven approbatie bekomen {z). De hiftoriefchryver by den

Bor (a J zegt , „ dat in zynen tyd aan de Ivaflelenye een fchoone ^°^^

3, tuin was , als mede een Ichoone kaatsbaan voor plaifier van de fieiu^"

jj Edelen , Suppooften en Hovelingen ; dat daar agter buiteri aan de
35 kanten qUam , gelyk als een cingel , een pla'ats , die rtien het Aeker- '^"^^

53 land noemde, alwaar men jonge aakers of eykel-boomen plagt aan dighi^"'

53 te voeden ; maar dat , doordien deze plaatfe aan beide zyden op dec on-

55 de kanten van het water met fchoone hooge boomen bezet was , ''^^'" ^^.

dezelve aldaar niet meer konden groeyen ; en is nu , vervolgt hy ,
^^^^^^''

aldaar de Reygerye van den Stadhouder ; ooftwaerts daer aan is

des Stadhouders tuyn of hof , daar alle aart en boomvruchten voor
de keuken tot behoef van den Stadhouder geteelt werden. Dog

R 3 deze

de Staten van Holland, by refolutie van den 27. Decemb. 1584 , door hume Ge-

committeerde Radcn den kafielein van den Hove gelaffen den voorn. Hoddesdott te ont-

fangcn , van bchoorlyk kgys te voorzien^ en tot koflen van den Lande te traSleren ah
na behoren , 7 "welk by den voorn. kaflelein zulks ter ordonnantie van de voorjz Gecom-

mitteerde Raden is aangenomen. En ook vcrders daar uic , dat , wanneer dc Graave
van Leicefter in 't einde van den jaare i j-8f alhier te Lande en verders in den Ha-
ge quam , om van wegens de Koninginne van Engeland de Landvoogdy te aan-

vaarden, de 5'/j^^« by refolutie van den S.Januarii if8(J. ordonneerdeny dat die van

de Rekeninge in Holland zouden belaften den kajletein van 't Hof van dezen avond te

dekken 1 2 of meer bedden, zoo veel hy weet te bekomen ^ zoo verre '/ zelve alrede niet

is gefchied, voor 't gevolg van zyne Excellentic, enz.

{y) Hoe in cas vangyzelinge werd geprocedeert , en wat daar ontrent moet
•waargenomen werden, zie Mcrula, Manter van proced. lib. 4. Tit. pp. Cap> i. Van
Alphen , Papegay I. deel. kap. 3 1 . pag. 1 87. Manicr van proced. voor den Hove
Tit. 25. Cap. I. en volgende.

(z) Zie hier na Bylage L
{a) Nederl. hiji. lib. 9. op'tjaar 1578. pag. 141.

3>
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deze zaakcn en omftandighedcn zyn door den tyd zodanige verande-

ringen onderworpcn gcworden , dat dczelve meell al haar oude en

voorige gcdaante hebbcn verlooren, zulks dat de oude gelegentheid

en Ibckkingen niet meer na te fpeuren zyn ; zynde ook jegenwoor-

dig de gemelde kaatsbaan en rygcrye aldaar niet meer te vinden 5 en

de Stadhouders tuin gcetfcnt en in een vierkant Plein , rondom en

kruiswyze met linden-boomcn be plant , verandert , waar van wy
hicrna te zyncr plaatze breeder zullcn fpreeken.

Nu keeren v\'y v\'eder te rug na de groote Zaal , cm aldaar langs

den noorder trap , dien wy voor ecnen tyd lieten leggen, door een

galdery te komen aan de Vergaderplaats van de Hoog Mog. Heeren
Staten Generaal der vercenigde Nedcrlanden. Aan 't einde van deze

galdcryc is een groot vierkant portaal , daar men door een open-

llaande deur inkomende , tcr llinker hand heeft een klein vertrekje,

dienende tot verblyf van de twee kamerbewaarders van haar Hoog
Mog. , en ter rechterhand een maatige i'preek-kamer , haar ligt fchep-

pende op de binnen-plaats \'an den Kade van Staate en Generaliteits-

Rekenkamer. Ook is 'er nog aan dezelve zyde een galderytje , waar
door men gaat na de kamer en vertrekken , behoorende tot de Fi-

nantie van haar Hoog Mog. , waar . van wy hier na in -"'t artikel van

den Rade van Staten breeder zuUen Ipreken. Regt uit is de ingang

van de Treves-kamer ^ en aan de llinkerhand de A'ergader-kamcr van

haar Hoog Mog. Deze laatllgenoemde kamer is een groot langwer-

pig ftuk , rondom behangen met tapyten , verbeeldende de hiilorie

van de Koninginne Cleopatra , en heeft door drie groote opfchuif-

raamen het gezigt op het Binnen-hof ten zuiden. Aan 't oort en
welleinde van de zaal ftaat een fchoorileen , beide pronkende met
een konft-ftuk van den fchilder Parmentier , vertoonende het eene
de Standvaftigheid en 't ander de Voorzigtigheid. Naall den welt-

fchoorfteen ziet men in een glaze kas belloten een Barometer , waar
van het houtwerk zoo geeflig en zindelyk door den cieraat-inyder

Lanckaiup in den jaare 1709 is gelneden, dat het overwaardig is om
bezien te werdcn. Aan den binncn-muur, ten noordcn, hangen tc-

gens dc tapyten de pourtraiten van de vyf Prinfen van Oranje. De
zoldering is door den e\'cngemelden Parmentier met vcrfcheide zin-

nebeelden befchildert. In \ midden van de kamer llaat een lange

tafel met groen laken overdekt , en rondom met lloelen bezet voor
dc Leden die deze \ ergadedng uitmaken, hebbende ieder Provin-
tie na ordre aldaar haare zitting. De Itoel van den Prefident of preii-

derende Heer , is in 't midden aan de tafel met den rug na de glazen
geplaatll, en in form van de andere onderfcheiden. Des Stadhou-
ders ftoel ftond in der tyd aan \ welleinde van de tafel. Dit is de
plaats, daar den Afgezantcn {b) van gekroonde Hoofdcn en andere
Mogenthedcn aan dc Staten Generaal , folemnecl gehoor veilcent
werd.

't Zal , zoo wy hoopen , den weetgierigen Lezer niet onaangc-
naam zyn, dat wy ter dezer gelegenheid alhier een korte befchryvin-

ge

(b) Ondcr deze benatning mocten alliicr verftaan wcrden niet alleen Ambadh-
dcurs, maur ook Envoycz , en andere.

I
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ge opgeven van de plegtige wyze , waar op haar Hoog Afogende in Konfng

den jaare 1 660 Karel den tweeden , na dat hy na zyne twaalf-jaarigc bal- ^'i'"'.
^

lingichap geduurende het llreng proteAorfchap van Cromivel , tot jeii jaa-

Koning van Groot-Brittannie was uitgeroepen , voor zyn vertrek re 1660

uit den Hage na 't zelve ryk, op deze hunne vergaderplaats en in ^'^'^^F

derzelver vergadering geleidden en ontfingen. De i<s.oning , eenige oiman-
dagen alhier in den Hage op 't huis van Prins Maiirits ijeer: pragtig gea.

en koninglyk onthaalt zynde , deed den 3 1 . Mei aankondigen , dat
hy zyn afcheid wilde nemen ; waar o;) de Staten Generaal des ande-
ren daags, den i. Junii, eenen uit iedcr Provintie deputeerden, om
zyne Majefteit te halen en geleiden tot in hunne vergadering, 't welk
op deze wyze gefchiedde. Prins WiUem-Frederik van Najfou , Gou-
verneur van Vriesland, wierd verzogt om te gaan voor den Koning
met blooten hoofde. De Koning deed de Heeren van zyn gevolg
vooiuitgaan , en volgde te voet , hoewel de koetzen beilelt waren.
Voor hem gingen de Piins Willem en de zeven Heeren gedeputeer-
den J alle bloots hoofds , tullchen twee ryen zoldaaten van de wagt
De Staten Generaal quamen gezamentlyk den Koning aan den trap

van de g. oote Zaal ontfangen , vi^aarna zy zig openden en den Ko-
ning twee en twee door de zaal , galdery en vertrek-kamer ( nu Tre-
ves-kamer ) tot in de zaal van haar gewoone vergadering volgden.

De Prefident verliet zynen ftoel , en zette zich recht tegen over in den
floel van de AmbalTadeurs ( ^ ). Op de plaats van den Prefident was
gemaakt een voetbank , zeven of acht voeten breed , en eene voet
hoog, bedekt met een tapyt, tot de deure van de vertrek- nu Tre-
ves-kamer. Op de voetbank lag een groen fluweel kleed , om hoog
was een tluweel verhemelte van dezelve koleur , hangende tulfchcn

de afbeeldzels van dc Prinfen van Oranje 5 JVillem en Maurits, ter

rechter, Fi^ederihHendrik en Willem [den tweeden ter Ilinker zyde.

De Koning ftond overend en bloots hoofds , tot dat alle de Leden
van de Staten Generaal zig op hunne plaatzen gefielt hadden. Toen
zette hy zig neder en dekte zig , en bleef in die llaat tot dat alle de
Heeren gezeten en gedekt waren , wanneer hy oprees , en zig weder
ontdekt hebbende , de Heeren Staten Generaal in zeer verpUgtende

vvoorden bedankte voor alle de beleeftheden , hem aangedaan , hen
verzekerende van zyne vriendfchap , en van zyne genegentheid voor 't-

welvaaren van de Republiek ; hen recommanderende de perzoonen en
belangen van de Princes-Royaal zyne zuiler , en van den Prins van Oran-

je zynen neef. De Heer de Feth , Gedeputeerde wegens de Provintie

van Zeeland , toenmaals prefiderende , antwoordde in den naam van dc
"Vergadering. Waarna de Koning te rug keerde langs den zelven weg,
en op dezelve manier als zyne JVfajelleit gekomen was , Prins IVdlem

yooraan gaande bloots hoofds, en de Staten, die twee en twee hem volg-

den > hem gezamentlyk geleidende tot op het hof beneden de trappen

vande Zaal, daar zy hem ontfangen hadden. De Koning vondhierde
Hee-

(f) Wanneer den AmbafTadeurs openbaar en plegtig gehoor verleent werd,
werden zy geplaatft regc over den prefiderendcn Hcer, in een armdoel met fluweel

overtrokken, en op een kuflen van gclyke llof j maar de Enyo^'ea zitten in cera

arm-iloel, en op een kuflen met laken overtogen.
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Hccrcn van Holland , die zync Majefteit van daar na hunne vcrgadef-

kamcr gclciddcn , gelyk wy hicrna breder zuUen verhalen. Nu kee-

ren wy wedcr tot het gebouw.

Ten noorden van dc evenbefchreven kamcr , heeft men ccn tv^-eede

veel grootcr en langer, gemeenlyk de Treves-katner genaamt, zynde de-

yclve in den jaare 1697 vernieuwt, vergroot, en in alien deelen met
fny- en Ichilder-werk zeer heerlyk verrykt ; onder het welke wel in-

zonderhcid uitmuntcn de twee Ichoorfteenen , waar van de eene ten

ooften vertoont le\ ensgrootte JVillem den derden , Koning van Groot-

Brittannie, niet allcen in koninglyken gewade, maar hcbbende ook
het hoofd bekroont met den koninglyken kroon , en daar boven ge-

plaatll het vvapcn van 't zelve ryk. De andere ten wellen verbeeld

de Vryhcid , Vredc en Overvlocd , een werkftuk van den vermaar-

den konilfchildcr Tbeodoriti van der Schiiitr. Dit ftuk is omzet met
het fraaiile lofwerk dat dc beeldhouwery kan voortbrengen. In het

hoofd ziet men het wapen van de Staten Generaal , uit het welke
de vv^apenen dcr zeven vereenigde Nederlanden na ordre ter

wederzyden van het lluk met banderoUen zyn nederdalende.

Dc zuidmuur is voorzien met vier tafereelen , der vier Prinfen van

Oranje , door Heiir. Brandon levensgrootte afgemaalt. Tuilchen dc
middellle is een grootc opilaandc deur , waar door men uit d'eene in

de andere kamer treed, en welke ook dient tot eenen doorgang voor
de AmbalTadeurs , wanneer zy ter publykc audientie in haar Hoog
Mogcnde vergadering werden geintroduceert. Het ligt , 't geen de-
ze kamcr ten noorden door verlcheide groote glazen ontfangt , geeft

aan dezelvc een grootc hclderhcid , en door het menigte vcrguldzel

zodanigen glans, dat alles zoo heerlyk en voortreffelyk voorkomt ,

dat dc befchouwers in 't opkomen niet weten waar been ze het oog
cerft zuUen wenden. De zolder , coepels of boogs-wyi7,e gemaakt , is

door verfchcide meeflers cierlyk befchildert. In den midden-kring
ziet men afgebeeld de zeven Maagden, zittende in 't ronde op de
wolkcn, houdcnde ieder een fchild met het wapen van icder Provin-
tie afzonderlyk. Midden in de zaal rtaat een zeer iange tafel , insge-

lyks met groen taken bedekt en met ftoelen bezet. Deze kamer werd
allcen gebruikt tot het wekelyks ordinair Congres van de Ambaffa-
deurs en andere uithecmfche Miniilcrs, en ook tot de conferentien,
"welke door haar Hoog Mog. met dezelvc gehouden werden.
Ten ooftcn gaat men uit dczc kamer in een vertrek , 't geen dient

tot de conferentien van haar Hoog Mog. met den Rade van Staate en
Generaliteits Kekenkamer. Het merkwaardiglle , 't geen in die

vertrek te zien is , zyn twaalf fhikjes fchildery , verbeeldende de
hillorie van Claudius Civilis , Opper-bcvelhebber der oude Batavie-

ren , welke llukjes men zegt gefchildert te zyn door den alom-
mc beroemdcn Hans HoUebein , en tans op een noogen prys gefchat
werden.

Aan de overzyde ten welten van de Treves-kamer heeft men nog
twee andere vertrekken , zynde het vcrfte de vergader-kamer voor
de Gcdcputcerden van de Collegien der Admiraliteiten , en 't naaftc
daar aan een bcfoigne-plaats voor dezelve , waar in men ook met een
dcur uit de Treves-kamer komt , hebbende alle het gezigt op den
Vyver.

Beze
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Deze kamers en vcrtrckken 'van de Heeren Staten Generaal met het

quart'ter van de Raadkamer 'van Brabant-, zegt Aiatth. van der Kiou-

ve in zyn Charte-Chronyk {d), dat eertyds zoude zyn gevveeil: des

Keizers-Hoj\ waar in wy hem niet willen tegenlprekeJn , vermits het

zelve 00k byna overeenkomt met de aamvy/,ing van tkaarticvanden
Hage \ an den iaare 5-70. onder N°. i. 't Schynt , dat Iveizer Karel-, want
voorige Graaven hebben hun vcrblyf meer binnewaarts in \ oude
gebouw gehad , wanneer hy hier te lande was , dit gedeelte , als het

vermaakelyklte van't ganlche Hof, tot zyne relidentie-plaats hadde
verkooren , hebbende ten noorden het fris en vers water van den
vyver , ten ooften een wyd uitgeibekt gezigt na 't Bofch , dewyl
men moet onderlleUen , dat het oollelyk gedeelte van den 1 age toen
en ook zelfs nog lang daar na onbebouwt was ; en ook over des

Stadhouders tuin. In laater tyd , na dat men zig hier te lande , on-
der Philips den tvvTcden , Koning van Spanje , hadde ontdaan van
't onverdraaglyk juk der Spaanfche Meerichappye , en dat men ver-

volgens het gouvernement dezer Landen had opgedragen aan Eliza-

beth j, Koninginne van Engeland, wierden deze kamers op de aan-

komfle van Kobbert Dudley , Graave van Leiceiler , als haaren alge-

meenen Stadhouder en Opperkrygshooft der Engelfche hulptroepen,

hier te lande , tot zyn verblyf en hofhoudinge ingeruimt
; „ Grdon-

55 nerende ten dien einde de Stateri van Holland , by Refolutie van
55 'den i8. November i^Sf , dat het geheele logys aan de ooftzyde

3, van de Capelle op het Hof, uitgczondert de Audientie en Kaad-

55 kameren van den Hove Provinciaal en Kameren van de Rekenin-

35 gen , zoude werden geopenc , ontledigt en gereet gemaakt voor

,) de hofhoudinge en het logys van zyne hxcellentie den Graave van
Leiceller voorn. ; lallende en authoriferende daaromme die van de
Kamer van de Rekeninge , het voorfz logys in alles te doenopenen,
ontruimen en prepareren , ende voorts die van den Hoogen Rade van

eenbequaam logys in den H age te doen voorzien als naer behooren;

ende voorts ordre te llellen,dat zyne Excellentie Graave Maurits

van A^alfai(,&:c. als Gouverneur over Holland en Zeeland, in zyn

logys niet en werdegedifcommodeert,nog de vcrgaderinge vande
voorn. Staten , nogte van de Statcn Generaal. Waar op by die van de
K amcr van Rekeninge zynde gerapporteert, dat, omme te volkomen '"sys,

devoorgaaride Refolutie aangaandedc ontruiminge van het geheele
t^o['^'^u'

quarticr aan de ooib.yde van de G.apellc, zy niet ongelegen hebben

bevondcn, die van den Hoogen Rade te doen accommoderen in

den logyfe , eertyds tot de librarie gedetlineert , raits dat de Raad-

„ kamer met^de Griffie benedcn gehouden ,.en de plcydoyen bo-

„ ven zouden worden geaccommodeerc ; zoo hebben de Staten

„ Voorn. verklaart en geordonneert , dat het voorlz logys daar toe 1^™'^='''^

eerlldaags zoude werden geopent, ontruimt en gedcitineert, mits leren?^*

;dat op de dolcantien van Mr. licnrik Meyfter aangaande de repa-

ratien by hem aan den voorfz logyfe gedaen , zulks gelet en voor-

zien zoude werden, als naer behooren ; ende ten einde de Staten

Generaal in haerl. <vergaderinge , mede ivoor het eerfle mogen nverdeii

geaccommodeert als het behoort i hebben de Staten voorn. verzogt de

S „ Bur-

id) i. Boek kap.6. fag. i}8.
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3J^^
Burgenneejleren 'van den Hage^ dezelve Staten Generaal voor het

^^ eer^e op het Stadhuys van den Hage te willen accommoderen van

„ t'ivee kMmers, ziilks by dezelve Burgemeejlers is aangenonicii. Voorts

ordonneerden de Staten by Kefolutie van den xi. December 1585-,

dac de C/eeffe kamer mede zoiide iverden geaccommodeert , en voor al

dat daar hi voorzien zoiide iverden, dat alles wierde gerepareert, op

dat zyn Excellentie zynen op en afgang mag nemen door de groote Zaal

en zoo vervolgens na de groote galderye , enz. Ook wierd den Con-

trerolleur van den Hove door de Staten van Holland den 3. Januarii

1585- gelajt-, de Kapel-kamer of Keizers-falet te doen prepareren en re-

pareren , /// 7 luegnenien van de portaalen en andere beletzeien , en V
maken van ecnige nieuwc dearen, enz. Maar als de voorn- Uraaf uit

dezen Lande weder na Engeland was vertrokken, 't geen voorviel

in 't einde van den jaare 1587, en aldaar zyn landvoogdy had afge-

legt , en dat overzulks daar door dezekamersenvertrekken ledig Iton*

den , of immers niet meer dienden tot het voorig gebruik , wierden

dezelve voor 't grootfte gedeelte aan haar Hoog Mogende overgege-

ven, om aldaar hunne valte byeenkorall te houden , ingevolge van
haar Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 19. Mei 1588 , inhoudende,

DeSta- „ dat op de IMemorien en Pointen by die van den Rade van State
teuGe-

^^ overgelevert , omme daarinne voorzien te worden , refolutie is

limine m gcnomen , en onder anderen , dat de Staten Generaal alhier op
verf!ade- „ het Hof mede zullen worden geaccommodeert , om haerluider
ring^ „ vergadcringe aldaer aan te houden , en dat alle dezelve Refolutien

'THof'te " iri de vergadcringe van de Staten Generaal zullen innegebracht

houden. „ werden.

„ De unie van Uitrecht in den jaare if 79 was wel de grondflag van

vooren dcze ^^e^gadering , maar deszelfs Leden quamen in den beginne niet

opande- altyd by den anderen {e) > en hadden ook geen vafte vergader-
tepiaat-^

plaats, vi^crdcnde dezelve by den Rade van State dan hier dan daar

gadert befchrevcn zoo dikwils als de nood vereifchte. Dus vergaderdea
gewceft. zy in dcn jaare 15-80 te Delft ; in if 81 te Amfterdam, en in 't zelve

jaar in dcn Hage , alwaar de algemeene vereenigde Staten op den
zesden Julii verklaarden den Koning van Spanje vervallen te zyn
van z^Ti regt tot de Nederlanden. In ifSx waren zy by den ande-
ren te Antwerpen; in 15-83 te Middelburg in Zeeland, en in 't zel-

ve jaar den xo. September te Dordrecht ; in 1584 te Delft ; in 1585
te Utrecht, en in 1587 te Dordrecht, daar de Graaf van Leicefter

dezelve befcheiden hadde . Want onder de verdingen , dewelke de
algemeene Staten by ^t opdragen van de Opperlandvoogdy der Lan-
den aan den Graave van Leicefter op den eerften van Sprokkelmaand
des jaars 15-86 met hem hadden gemaakt , was , dat de Algemtens
Staatenfouden gehouden zyn te vergaderen , binnen de geweften ojte ter

pJaatfe daar '/ hem gocdt dochte , fallen tyde , wen by ben dede beroC'

penr

(r) t)e Groot in zync Nederl Jaarboeken pag. 117. zcgt, „ dat de bezending al-

,) ienskcns ^e gedaantc 'uan een geduurige vcfgadcring heeft aangenomen op den naam van
,i de Algemeene Staten der Vereenigde Ncdeilandai , die zy vertoonen. Dezelve

„ wviicotoen ter tyd, Geldcrland, Holland, Zeeland, Uitrecht, Vricsland tuT-

„ fchcn 'c Vlic en Lauwcrs en Ovcryflel.
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perii Ook zouden zy , gelyk mede de bezoiidre van yder gcjjefi , mo-
ghen verzaameii y zoo dikvcyh ah zy luer/ionden zii/x oorbaar te we-
zeji (/). In alzoo is ten tyde van den zelven Graaf, om byzonde-
re redencn (g ) deze tot een geduurige vergadering gebragt en ze-

dert geblcven (b).

De \ ergadeiing der Statcn Generaal befliaat uit Afgezondenen uit

ieder Provincie , by de eenc minder , by de andere meerder , na
goeddunken van ieder i rovintie, dewyl aldaar niet en werd gellemt
by de prelente Pleeren hoofd voor hoofd , maar by Provintien.

Zommige Provintien deputeren hunnc Afgezondenen voor der-

zelver leven, andere voor drie of minder jaaren. Holland zend in

deze ^'ergadering een uit de Edelen voor zyn leven, twee of drie

uit de zeven groote lleden van ZuidhoUand en een uit NoorthoUand
by beurtcn van drie jaaren, ingevolge van de Toufbeurten daar van
gemaakt tullchea de ileden van ZuidhoUand , te vinden by S. van
Lceuwen in zyn Patavia lUuftrata ( i ). Voort heeft elke Provintie
op haar beuvt voor een week het regt van voorzitting , 't geen een
zeker Hollands Digter , deze \ ergadering befchryvende , in dczer
voege uitdrukt :

53

!I5

35

33

35

35

53

Daar d'cen niet meerder in de hoogheid is als d'and'ren

Llkzclfs, haar voorzitplaats , verwiirelen met malkand'ren,
Zoo dik het eerlle licht fchynt in de nieuwe week.
W anneer de Vryheid geeft , dat ieder een daer fpreek'

,

Met beuitenj over 't gunt zy zamen zullen lluiten

Ten dienlle van 't gemeen ; daer is 't , daer die van buiten
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Deze Vergadering heeft ookhaare byzondere Miniflers, beftaande

in een Grirlier , wiens ampt , gelyk het ten opzigte van .dpszelfs zoo
ordinaire als toevallige inkomilen en voordeelen , is het profytelyk-

fte , zoo ook in aanzien van deszelfs gewigt en verheventheid , is net

aanzienlyklle in de Republiek : Voorts in een Commis, een Agent
en een Hofmeelter.

By deze \ ergadering werden verhandelt alle zaaken tot de Unie
S X en

(/; Hooft, Ncderl. Hift.pag. 728. 774. 787. Sjf. 879. 5118. 1044. en 1180.

zie mede Rcfoluticn van Holland.

{g ) Deze warcn dc zwaare en mcnigvaldigc klagten , die dagelyks tegens den

xdvcn Graaf ir.quamen, „ en aan hem overgebragt wierden uit den naam der Sta-

tcn zoo der V ereeiiigde Landfchappen', die eerfl tocn ter tyd hebben begonnen veel-

tyds te vergaderen , om buiten den Raad van State die dingen te konnen handelen ^

welker kennis zy fcbreumden den Engelfchen mede te delen j als van Holland , die voor

zig zelven en voor Maurits in 't bezonder veel klagten ingeftelt hebbende, van

gelyken de mcerdere gemecnc zaken naar zig trokken. H. de Groot, Nederl. Jaarb,

5. ioekpag. 106.

(h) In 1 599. warcn egter de Staten Generaal tot Gornichem vergadert, daarzy

beraaniden ccn gcncrale reduftic van al hun krygsvolk te maken i enz. Em. van

Meteren Nederl. Hijl. 21. boek.foh ^z6.b.

(!) Pag. 148 f.
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eh algemcien Verbond bchoorende ; dezclve zcnd AmbalTadcurs en
Arifc/antcn zoo ordinaire als extraordinaire , Relidenten en Pleni-

potentiariiicn aan de Ilovcn van Vorlkn, Potentaaten en Mogenthe-

den , en ontfangt en geeft ook opcnbaar gehoor aan die aan haar

Iloog Mog. afgcvaardigt wcrdcn , en verbeeld verders in alles de
mogen'theid der vcreenigdc Nedcrlanden.

Ilct portaal, t gecn \\\ ingekomen zyn , weder uittredende , vind

men aanllonds aan de llinkernand den ingang tot den Kade en Leen-

hove van Brabant, ilet cerlte,dat ons daar bejegcnt , is de Fleit-

rolle-, welke, Ichoon niet groot, egter in alien deelen zeer net en
beknopt is gemaakt en geregulcert • aan de regtcrhand is de Griffie-,

eri tegc uit de Raad-kamcr , hcbbende hct gezigt over de Kallelle-

riye, op het huis, wel eer door Maiirlti-) Prins van NaiJau, in der

tyd Gouverneur in Brazil , vcrvolgens h tadhouder van 't \ orllen-

dom CleVe eii Graaffchap Mark, aU mede \ eldmaarlchalk ten dien-

Itei der vereenigde Nederlanden, gebouwt. Verders is deze Kaad
nOg van mecr andere kamers en vertrekken voorzien, welke alle

in t particulier op te tellen, wy onnodig agten;

Dit c.ppcr-regcshof 5 anders genaamt de Haad ot Leeiihof van Bra-
bant en Lande van Ovennaazc ^ is tans geconllitueert uit negen Ra-

den, waar van de oudlle of cerlle getituleert werd Preiident of eer-

lie prefiderende i<aad , die ook met eenen is Stadhouder van de
Leencn, nevens een Griiiier, en een Advocaat-Filcaal of hrocureur-
Gencraal , wclk laatile ampt voorheen door een van de Raden wierd
Tvaargcnomen. Dczc Raad wierd in den jaare 1586 eerft door Mau-
rtts , Prins van Oranjc , provilionclyk ingeilelt. De oorzaak , wel-

ke tot het opregten van dit iiof aanleidmge heeft gegevcn, was,
dat de ftad Bruilel met het Opper-geregtshof en Kancelery van Bra-
bant zig bevond onder de hecrfchappy van den Koning van Spanje,
tcrwyl eenige andere Iteden van die zelve Provintie de zyde hidden
van de vereenigde Staten , \xaar door de ingezetenen nier alleen van
die, maar ook van de andere fteden, welke dagelyks gereduceert
wierden , zig alzoo verltcken vonden van de middelen van Appel
van de vonniifen der Onder-regtbanken , als ook van alle zodanige
gunften , relieven , enz. die niet dan door eenen hooger Regter
plagten verleent te werden. De burgers v<an Bergen op Zoom brag-

ten hunne klagten hier over aan den Graaf van Leicejler -, Gouver-
neur-Generaal der vereenigde Nederlanden , die den X) Februarii

i'y%6 (k) aan den gemelden Prins, toen ter tyd bezitter van Ber-
gen-op-Zoom, magt gaf, tot het ftellen van eenige perzoonen, tot

hader bevel , om op dezelve wyze en met ""t zelve gezag als de Ivan-

celery te Bruilel , in zaaken van appel regt te doen. hn dewyl zy
dies tyd in Brabant om den oorlog niet veilig konden refideren,

vergundehy, als Stadhouder van I Holland, om te Delft of 's Gra-
Venhage te mogen vergaderen en aldaar regt te oeTenen ''

/_). Maar
iTadicn 'er over het territoriaal eenige bedenkingen vielen , zoo
wierd tot meerder gerullheid de toeftemminge van den Hove van

Hol-

(k) Groot Placcaatb. V. r/ff//o/. 894.

(,/) Den 25. Augutti. ij-86. Zk Gr. Place, bock. V. deeJfol. 8pf

.

I
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Holland verzogt en op den 18. November dcs zelven jaars verkre-

gen (;«). Nadcrhand h dezc Haad door haar Hoog Mog. de Hec- Nader-

ren Staten Ccncraal dcr vcreenigdc Ncderlanden, volgens der 7,el- *i*"'^

ver Relblutic van den i6. September 15-91 (//) ablblutelyk bcvef- smlf^^^
tigt. Zulks dat dezc iiaad jegenwoordig beliill alle zaaken van de Gene-

fteden van Brabant en Lande van Overmaazc , behoorende onder raai be-

het reiTort der Cicncraliteit , uirgczondcrt dat ten opzigte van ^'^"'i^''

Maajiricbt, als behoorende te zamcn aan haar Hoog Mog. als Her- Wat za-

tog van Brabant , en den Prinle en 1: illchop van Luik , tulfchen djartc-
hooggem. Ilceren Prinfcn byzondere rccellen en conventien aange- Oiilwor.

gaan zyn geworden. De gemelde Kaad van Lrabant is gevormt ge- '''•'"'

noegzaam op gelyke vvyze als de Kaad en Leenhof v^n Brabant , die
te brullel refideert , welkers inllruttie door dezen Raad meeft al ge-
volgt werd, Dit gezag oeffende deze Kaad ten aanzien van 't civile

tot den jaare i5'96, wanneer zy gcnoodzaakt zynde om een Bra-
bantlch inboorling ter zaake van misda<id te vervolgerl, zig aan de
Staten van Holland vcrvoegdcn , om een vergunning van territorie

voor 't crimincle, en plaats, om te dicnen voor een gevangenis met
bet geen daar toe behoort , die by Keiblutie van den 4. en 5-. De-
cember deszelven jaars (0) aande gemelde Kadcn van Brabant hebben
toegertaan Territorium of grond-gebiedalhierin denllage, omme al-

daar hunne Commillie en lait over ailc zaaken , zoo criminele als civile,

tot hunne kcnnilie gellelt, te mogcn cxcrccrcn, en hunne gevangens
opde \ oorpoorte van den Hove, eningevalledaargcen ruimte mogte
wczen , in zodanige andere bequaamc plaatze, als -hen door de Sta-

ten of derzelver Gecommitteerde Kaden zoude worden aangewezen,
te mogen zetten , ten chu^c de gevangcncn ter ondervraginge, en
de verwezenen ter gevvoonc plaatze ter llra^-'e te konnen brengen

;

dog zoo J dat zoo dikwils als men ecnig gevangcn ter hand komt

,

zy gehouden zyn haar I'd. Gr. Mog. of derzelver Gecommitteerde
Raden daar van kennlllc te geven (/)).

Naaft den ingang van dezen Raad op de hiervooren gemelde gal- Detrap

derye is een breede trap , gemeenlyk genoemt de trap na de Staten- *;an de

Generaal , om dat dezelve in 't op en afgaan by de Leden van haar ^q^^^_

lioog Mog. en 00k by de Raden van Brabant , meeft gebruikt werd.
Langs dezen trap daalt men neder op 't Binnen - hof , en langs den
zelven trap werden opgeleid de Envoyez

( ^ ) , die vvegens uitheem-
S 3 fche

{ m ) Groot Placc-b. V. dec! fol Sp^.

(») Gr. Placc-bock. //. dee) col. 2209. en F. dcel.fol. 8^S.

(0) Groot Placc-bock. F.declfol. 897.

C/)) Zic Luifcius, Groot IVoordcnhoek^ op 't art. Brabant (Raad van) alwaar hy
nuauwkeurig dezen Raad bcfchryfc, en met cencn opgcefc een lyft van dcpcizoo-
nen, die zedert ifpi tot 17Z6. dezen Raad bcklced en 't ampt vanGrifiicr bcdient

hebben > als mede het Berigt van den Hove, Bylaj^c B. i. l.pag. 94.

(^) Yiz Envoyez^ wanneer zy publieke audientie bej^ceren, worden door twee
Hceren Gcdeputecrdcn uit haar Hoog Mog. Vergadering met de tweedekoets van
Staat aan deszelfs Logementen afgehaalt en langs dezen trap door dc Trevcs-kamcr
in haar Ho. Mog. ordinaire vergaderplaats geleid ; maar wannecr dczclvc by memo-
rie of aan den Prefident van haar H. Mog. confcrcntic vcrzockcn , wcrdcn zv dooi

wee Leden van byzondere Provinticn , die volgcn aan dc Provintie, wclkc als d:T.T

prefidcert, aan dezen trap gciecipieert en verders opgebragt.

raji
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fche Fotcntatcn en Mogentheden aan de Statcn-Oeneiaalwerden af-

gezonden , v\ nnneer yy ter openbaar en plegtig gehoor by haar Hoog
J\log. ontfangen werden.

Aan de regte:hand, zoo als men dezen trap afkomt, is een groo-

kadc tc ]>oort of ingang, waar door men over een binnen-plaats gaac na
vanState ^q^^ Rade <vaii State en de Generalite/ti Rekenkamer \ zynde de eerlle

raiitcl's"
t cinde dezelve binnennlaatze ten ooiten en de laatllgenoemde kamer

Kekcn- ten welten of aan de llinkerhand even binnen de poort gelcgen.
kamer. ]3e Raad <van State heeft een aanzienelyke \ ergaderplaats , met ta-

Verga- pyten gemcubileert. Voor den ichoorlleen ziet men de afbeelding

riaatzc
^ ^" Koning JVilleni', levensgrooitc zittende , met koninglyk gewaad

van den omhangcn , door den beroemden ichilder T. Netfcher in den jaaie

RidevM 1 70 1 zeer konllig afgemaalt; tegens de tapyten hangen de portraitten
.v.«f.

^„^^ jg ^^g^, ^ndere Prinfen \an Oranje. i^an de weilzyde van dezel-

Ver- ve kamer zyn nog twee andere vertrekken naalt den anderen , wer-
icheide dende het eerlle genoemt het groot vertrek , en het andere de ka-
vcruek-

j^g^. y^i-^tjen Thezam-ier-Generaal, waasaan volgt het Comptoir van

den Commis ter Thezaurie van den zelven Eaad, alle het uitzig heb-
Secreta- bcndc op den vyver. Ten ooiten gaat men- door een deur uit de
*"'

Kaadkamer in de Secretarie en verders na de kamer van aen Secre-

taris, waar aan, by de jegenv^oordige vernieuwing, nog twee andere

vertrekken we; den gebouwt , zullende het eene zyn voor den Com-
mit van den Secretarisen het ande:e dienen tot een befoigne-plaats.

Ftnayitie- I'it het portaal zoo als men van buiten inkomt , om te gaan na de
kimer. Raadkamer , kUmt men ter llinkc. hand op langs een trap na de ka-

mer I an Filial!tie ( daar de vicr Commifen zitten) en de verdere

yfriiiie-
Vertrekken daar toe dienende^ no en deze kamer is nog een ka-

rye.ka- mcr , vvclkc dcn naa n van de ^irti/lerye- kamer draagt , om dat aldaar
mr. bewaart werd al ''t geen tot de a.tillerie te velde behoort , zynde het

zelvc zecr aardig in 't klein genaakt en wel eer door de Staten van
HoHand aan Koning WiUein den derden vereert.

DeRaad Dc Raad van State is een \'an de oudile Collegien , die hier
vanState te landc bekend zyn geweefl , dog heeft door den tyd en verwilTe-

deoud" ^^'^S ^^'^ zaaken veele veranderingen moeten ondergaan. Koning
iteCoi- FbiTips de tweede , in den jaare 155-9 ^^ overdragt dezer Landen
legien. door Kcizer Karel den vyfdcn zynen vader bekomen hebbende,

llelde voor zyn vertrek van \'liflinge na Spanje , tot Gouvemante
en Cppcrlandvoogdeiie der Nedcrlanden zync baftaard zuller Mar-
gareta 'can Oqfienryk , llertoginne van Parma, en voegde haar by
tot onderiland in 't algemeen beleid , drie P\aden ; die van State

,

de He'unelyke , en die van de Gehhniddelen. Aan den eerften ftonden
de zaaken van pais en van oorloge ; Ilicr wierde beraadi^aagt op alle

waarfchouwingen , die van alle oorden ontfangen wierden ; van alle

bondgenoodfchappen tullchen dcn Landhcere met andere Vorften
en nabuu.ige Mogentheden; Uok wierd aldaarverhandeltvanKrygs-
overllcn en Officieren aan tc nemen , te behouden en af te dan-
ken , enz. In 't kort , deze Kaad had de hoogfte magt van alles wat
de regceringe , verzekertheid en befcherming der Landen betrof (r).

De

(r) Matth.vander Home Handveji-Chron. z.d. ^,boek fag. 6. J. Hoo^t. NederL
Hiji. i.l/.p.zi. li.
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De twee laarfk waren oud en van te vooren met amptlieden voor- Geie-

zien. Alaar de Kaad van State , fchoon al ten tyde van Keizer Ka-
^an'des^

I'e/ bekent ( i ) , was nieuwelyks door den Koning opgeregt , en daar zeifs op-

in gefteld de aanzienelyklte Heeren van den Nederlandlchen adel

,

regting.

en die door 't verhandelen der gewigtiglte zaaken den grootften luif-

ter hadden.

De Landen daarna in groote verwarring geraakt , en de Opper- ^7°'^^

landvoogd Don Louis de Requefeiis in den jaare 1576 door de pert hetgan-
fchielyk uit het leven geraakt zynde , wierd het ganfch bewind der fch be-

zaaken in Nederland van 's Konings zyde den Raad van State, die wind der

zig in Brabant onthield , aanbevolen {t). Middelerwylen was by vane's"

Holland in den jaare i^/B een afzonderlyke Raad van State geftigt Konings

uit negen perfoonen , om nevens zyne Doorlugtigheid Prins U^illem "^^^^

den eerjien het opperbelHer van Land en Krygszaaken te houden (1;). yo"^^'
Na \ lluiten der vereeniging tot Utrecht in den jaare 1^79, wierd g „

,

ter zelver llede een Amptgenootfchap ingeftelt , om nood te fchaf- land b"
fen op alle voorvallende zaaken. Eene der eerfte zorgen , zegt de den jaa-

Heer Hooft ( w ) , was 't trygsvolk in Gelderland onder den eed der ^^ *^73

vereenigde Landen te brengen. Egter verliepen van dag tot dag de xonde^t"-

zaaken, en de Landen vervielen in de uiterfle verwarringe , invoe- lyke

ge dat de Fr'un van Oranje in den jaare 15-81 den Staten ried, om ^^"^

de Ichielyke voorvallen in oorloge , en de traage hulpe der Verga-
,^e op-*'

deringen, eenen Raad op teregten, om nevens hem, op de gewig- geregt,

tigfte belangen van den Staat te raadplegen ("a:}. Maar die van
Holland , 2lceland en Utrecht ziende de andere Landfchappen tot ^
geen belluit komen, iteldenin den jaare 15-83 by maniere van voor- denWa
zieninge , eenige ordre op 't bewind , en maakten eenen Raad van in vol.

State , waarinne zeven Hollanders , drie Zeeuwen en twee Utrecht- ^cnde

fchen te verfchynen hadden , en nevens den Prins als overhooft , de dja^n
xaaken te helpen beilieren (^j. Dezelve twaalf zouden ook zitten voorgc-

j^ valleii.

(/) H. de Groot^Ncderl. Jaarb. i. bockpag. 6. Hood. Nederl. Hifi. pag. ic^f.

(r) H. de Groot, z. boek p. 50. 51. Hooft. lo. boekp.^^6.

\v) Hooft yNederl. Hili. 8. boek p. 319. {w) if.buekp. 6Zf.
(a:) De Groot, Nederl. Jaarb. j. ^. />. 75.

[y ) Hier in hebbeii wy den Heer Hooft opgevolgt , en is ook over-

cenkomcndc met de Refolutie van den ji. Decemb. if85. inhoudendc : ,, Is

„ gercfolveert , dat de Racd nevens zyne Excellentic uyt de Provintico tc

,, committcrcn tot de Regecringe van den Landc , zal dicnen ccn jaar, en daC

„ t'cinde sjaars de Piovintien vry zal ftaan, te houden voor gecontinueert hareGe-

„ committcerden of voor d'eene heft andere te doen nomineren en die oneffen ge-

„ tal in den voorfz. Racd hebbcn 't minile deel; dat hare gagic zal wefen elx if00

„ gulden 'sjaers, zoo wel voor den gecnen, die prcfidcrcn fal als andere; Dat de

„ Thcfaurier zal houden twee fuffifante Comniifcn, enz.

„ Is medc gcrelolveeit , dat de Raed zal zyn uit 1 2. perfoonen^ daarin wezen zul-

,, Icn uit Holland zes , uit Zeeland drie en utt Utrecht drie , die van Holland en Zcc-

„ land zuUen dcnomincrcn dubbelt getal, die van Utrecht zuUen verzorgen, dat

„ zyne Excellentie van harent wcgen dienaengaendc goed contentement zal gege-

,, yen worden.

Dog uit het eerfte artikcl van de inftruftie voor den zclvcn Rade {gearrejieert op

bet behagen van zyne Princclyke Excellentic by dc Staten van de voorfz. Provintienvan

Holland, Zeeland en Utrecht den 'j.Januarii 1584.) blykt, dac d^c Racd zoude

be-
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in denRaad van State der Algemeenfehap ( s ). Deze Raad van Sta

te

beftaan uit 15. perzooncn. De woorden zyn deze: „ In den eerften zal dc voorn.

, Raed beftaen van dertbien getrowwe Perfoonen van de bequaamfte en gequalificeeifte

derzelver Landen , te wcten zcj uit Holland^ vkr uit Zeeland ^ en drie "van den

Landen van Otregt , die nevens zyn Excellcntie , als overhoofc, zullen befoigne-

ren, in wclken Raed niet en zulkn mogen gelykelyk wefen die malkandcren
"

in confanguiniteit oFaffiniteit bellaende zyn tot in den vicrden grade incluis, na

', de computatie ran de Kcizerlykc regten.

En 't zelvc vind zyn bevcftiging in de verklaring , die de Prins gaf op de

Toinften , daer op by de Staten van
Holland , Zeeland en Utrecht ver-

zogt word decijie en verklaringe

'van zyn Excelkntie.

„ Zyne Excellentie verftaet, omme In den eerften, alfoo die van Holland,

,, merkelyke redcnen en confideraticn, Zeeland en Utrecht zyn geaccordeert ,

„ datdie van Holland in den voorn.Rae- dat nevens zyne Princelyke Excellentie

„ de zullen hcbben zes perfoonen, die uit de voorlz. Provinticn geftelt zalwer-

j, van Zeeland vier en die van Utrecht den eenen Raed van twaalfperfoonen tot

„ drie, en dat overzulks r/e i?^^rf za/Z'^- de Regeringe van de voorn. Landen j

^,ftaanin dertien perfoonen^ zonder dat maar met en hebben konnen accordercn,

dit getal in andcre zaken getrokken hocvvel perfoonen uit ieder Provintic

zal werden in confequentie of confi- daerinnegeitclt zullen werden, zoo ishct

dcratie. zelve geltelt tot decifie van zyn Prin-

5>

n

J)

celyke Excellcntie.

„ Zyne Eecellentie t^c. Ten tweden i^c.

„ Aldus verklaart en uitgefproken op Alle welke poinften goedgevondcn fyn

den 20. Januarii if84. by dc Gcdcputeerden van de voorn. Pro-
ondcrtekent

,

vinticn zyne Excel, overgelevert te wer-
den. Gedaen in den Hage den 11. Ja-

GUILL. DE NASSAU. nuarii 1584.

Hier uit moet men dan befluiten, dat de Hcer Hooft de eerfte refolutie of con-

cept heeft gevolgt, en van het gearrifteerde t'ccnemaal onkundig is geweeft.

(z) ¥{ook^io.boekpag.%'&^- DezeRaadvan Statewas ingelklt en met Inftruc-

tievoorzien^fwii. September ifSj. waar in die van Holland bewilligden by refolu-

tie van den^o. September daar aanvolgende , inhoudende ; „ dat op 't point van befchry-

„ vinge aangaande de Inllruftie , die by de Staten Generaal tot Middelburg op'c

„ believen van elk in dtn haren mede was gcarreftecrt , beroerendc 't oprcchtcn

„ van cen Raed van State, nadien dezelve Inltruftie alomme binnen dc fteden by
„ de Vroedfchappen is gcvifiteert, de Staten dezelve mcde hcbben goedgevonden

„ en gerefolveert I dat de Gcdcputeerden van Holland op de Vergaderinge vande

„ Staten Generaal de voorfz. Inftruftie met de meeftc llcmmen mcde zullen mo-
), gen eindelyk aannemen en houden voor gearrefteert. En zyn van die vanHol-
j, land vier by de meeftc ftemmen genomineert , te wcten den Raedsheer van der

5, Me)e , fVillem Stoop , Covert M^illemz Brajfer , en Philips Cornelifz , omme daar-

j, uit twee als Raden in den voorn. Raed van Staten agtervolgende dc Inftruftie

'» geftelt te worden. Deze Raed beftond uit 16. perfoonen, daar af zyn Excel-
lentie 't hooft en dc eerfte Raed was , zie vcrders Refoluiie van Holland den i4,.

Septemb. if83.
Zie
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te 5 die van drie tot drie maanden t'clkens was verlengt C ^ } j li^P

in i^Bf te nicte (b).

A\s ter zelver tyd door den gelukkigcn voortgang der Spaanfchc
wapenen , onder het bcleid van den Hertog van Parma ^ de zaaken
te bylter A^ aren veragtert , zulks dat men ggnootzaakt was, ander
maal toevlugt te nemen tot de Koninginne EUzabet ; en dat haar
T'-fajefteit daar op goedvond Robbert Diu/ki, Gr^af van Le/cejfer, Op-
];crbevelhebber haarer hulptrocpcn, in \ einde van 't jaar ifSf tot ,

onderftand dezer Landen over te fchikkcn , wilden de Algemecne Op wat
Staten, na dat ze den zelven Gr^af in 't begin van .'t volgcnde jaar manier

tot C)pperland\ oogd liadden verklaart , eenen Raad van State ne- ^^^^
^"'

vens hem zetten , by wiens goeddunken hy alles te verrigten hadde. {feJe-
En of fchoon hy in den beginne zii; geweldi^ daar te,2;ens kantte, voegiu

!

als willende aan geen berigtfchrift nochte belluit des Raads van State
gebonden zyn, zoo liet hy zig eindelyk zoo verre overreden, dat hy
verklaarde eenen Raad van State ontrent hem te zullen gedoogen

,

mits dat die bertonde uit twee Engelfchen van wege haarer Majeiteit

,

volg;ens 't verding, en voorts uit inboorUngen by heni te kiezen na
zyn enkel wel evallen En als de Staten hem aanboden de keur uit een
dubbel getal by hem te noemen 5 zeide hy altoos te willen gebriji-

ken uit Geideiiaini den Kanzelier Elbertus Leoninus ; uit Vlaandre
den Raadshooftman Adolf van Meetkerke ; uit Holland , Walrave
llcer van Bredcrode ; uit Zeelaiid-, jacob Valk ; uit den gewelle

T van

(a) Zie Refolutie van Holland van den 16. ^iigu-JIi en 25. Novemb. 1584.
van wclke Ijatlle de wooiden deze zyn. „ Op het poind van de befchry-

., vingeaang.uindeue Rcgeeringe, is by de Staten geicfolveert , dat de Racd van

,, State, nevcns zyne Gcnade Graaf Afc^amj, na de ex piratic van dejegenwoor-
„ dige maand November noch voor den tyd van drie maanden gccontinuccrt zai

,, werden , en dat de Gccommitteerden vnn wegens die van Holland , oni

„ diverfche refpeftcn daerinne mede gcdureade den voorfz. tyd eontinuee-

„ rcn fullcn , en daar toe met alle behoorlyke middelcn werden gcindu-

„ ceert j en zoo vcne dezelve of eenige van dicn , daar toe niet en zouden be-

„ geeren te verftaen , dat allulke daer toe geconitringeert zullen werden als na be-

„ hoorcn.

{b) De Heer Hooft op 't jaar ifSf. fpreckt pag. 1041 . in dezer voege: ., Hicr
„ en tuflchen floddcrde de rrgeeringe: zynde de Raadsluyden van Staate, dien

,, men van drie tot drie maanden verlengt had, al over een wyle geeindigt, en dc

„ pcrlboncn,achtcnde zich ontflagen, nauwlyks by een te houden door becde van

„ 't Amptgenootfchap (dat is het CoUegic van den Rade van Staten) der Algemec-

), ne Staten, in 't welke zich op dat pas alleenlyk de gemagtigden van twee of
„ drie Landfchappen tegenwoordig waren. Ja zelfs de Staten van Holland ordon-
neerden, by refolutie van den it). September i58f. „ alle.de Gecommitteerden an-

j, dermaal te befchryven foo wel de Raeden van State , als op het lluk van de
,, Admiraliteyt in Holland, dat zylieden op maendag tockomende als zyndedenj.
„ dezer maand Oft:olx:r prscife te compareren alhier in den Hage daer toe dczelvc

„ zyn gecommitteert , alfoo dezelve daer af gecn/.ints gchouden mogen werden
J, voor gecxcufeert, nogte ook eenig rcguartop de excufen mag genomen werden,

„ maar dat by gebreke van dien elke defaillant des daegs een pont Vlaams zal ver-

„ bcurcn tot behoef van den armen alhier in den Hage, dewelke ook reelyken eri

„ met der daed fullen werden geexecuteert agtcrvolgens het inhoudcn van dc brie-

„ yen hierna.
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van Uitrecht-, Paulus Buis; (r) dat men voorts ettelyke luiden vaii

b'ehoorlyke ftoffe voordragen mogte, waar uithy 'r getal, belproken

tullchen de Landfchappen , zoude vol maken ;
waar in dc beaten be-

wi'lligden-, en verders toeltonden , dat hy noch aan 't berigtlchvift

van den Raad' van State , noch aan de meeile ftemmcn dcs zclven

gebonden zoude zyn, en dat het berigtfclirift ook by hem zelf nazy-

nen zin voor d'en Kaad zoude beraamt worden ( d).

Was Deze Raad was maar voor een jaar, en vvierd in 1587 by de alge-

nia" meene Scaten , terwyl de Graaf in Engeland was , by maniere van
voor een

^Qoi,.^ieninge , voor de naailvolgende drie maanden vernicuwt [e).
^^^^'

Eindelyk wierd in- den jaarc 15-88 , na dat Leicelter ten tweedemaalen

fy'k crn na Engetond was vertrokkcn , en aldaar het bewind der Nederlan-

vaile den- hadde afgelegt , by de algemeene Staten een valle en altyd duu-

^^""i rendfe Raad van State ing-eltelt (/) , en met een inftrudic voor-

te^ng" zieii i'^)) diewell^e in den jaa4e 165^1 in veele pointen is verandert

fteit. en nader gereguleert- geword'en {b).

E>eze Raad- werd- tans zamengeltelt uit afgezondenen van elke Pro-

kder^ viittife, tot twaalf in getal; als uit Gelderland een , uit Holland drie,

tans be- te weten een uit dfe Edelen, die daar ad vitam zit, en twee uit de
naat. fteden by beurten (i)-) als een uit het Zuiderquartier en een uit het

Noorderquartier ; uit Zeeland twee; uit Uitrecht een; uit \ riesland

twee

{c) Vriesland hadde zig onder de regering van Leicefter en den Raad niet be-

geven ; des niet tcgenftaande flclde de Graaf in den Raad de Hecren Aitma en

Feitsmny mede zynsn partylingen , den welke de algemeene Staten in 't volgendc

jaar daarom toegang ten v'oorzeiden Rade weigerdtn. Hooft, 25. bock^pag. 1 1 36.

(^) Hooft, Ned. Hifi. 2.5. bock^ fag. 1043 en 1045.

ie) Hooft, r^.boek,pag. W^^.

(/) De Refolutie by de Staten van HoHand den f. April if88. dien aan-

gaande genomen , luid in dezer voege j „ Op 't Poind van befchryvinge, aan-

„ gacnde de regeeringd , hebbcn de Staaten va-klaart en gerefolveert , dat de

„ Raed van State eerltdacgs (des doenlyk zynde) zal -worden geinftallcert , en

„ dat onder al fulkc authoiiteit als dezclve by voorgaande Refolutie is gedefe-

„ reert; ende ten eindeeen yegclyk bekent mag zyn, dat de Grave van Leycef-

ter het gouvcrnement dezer Landen hceft gcquiteert cnde die van den Rade van

State voornocmt in hare authoriteit voornoemt mogen wcrden gcmainfteneert

:

hebben nodig bevondcn, dat van wegen de Staten Generaal alfulke ordre gcftclt

fal wcrden, dat de voorfz afte van ontflagingc van den voorn. Gouverncmcnte

„ alommc bekent gemaakt mag werden, ende dat het oorlogsvolk alomme onder

„ een eenparigen cede mag worden gebragt, te weten, dat zy den Lande gehoud

„ en getrouw zyn, en de Gouverneurs van de Provincien gehoorfamen zullcn.

(g) DeXe Inftruftic is van den rz April if88. Groot Placcaat-boek , IF. decl

^

fol. lio. De Staten van Holland hadden eindelyk dezelve den 7 April des gcmeltc

jaars ^, gcrefumecrt en gehoudcn voor gcarreftcert van wegens die van Holland ,

„ mitsgaders verklaart dat de Thefaurier genieten zoude 1 500 pondcn, en deOnt-

« finger Generaal 1100. pondcn 's jaars.

dh) Deze is van den 18 Juli irt^i. Groot Placcaat-boek , IF. decltfol. lif.

Aitzema, Hijl.van Stciat en Oorlog. 7. deel
,
pag. 385-3P5. Op deze inftruftie

AVicrdcn by dc Leden van den zelven Raad verfcheide confideratien ingeftelt en

aan haai* Hoog Mog. oVergegevcn } tc vinden ibid, pag. 457. &feq^-

(i) Zic de lyfte van deTourbcurtcn, geobferveCrt tuflchcn de Steden van Zuit-

Holland , uitgezondcrt Amftcrdam , die haar beurt heeft onder de fteden van

Noord-Holland, by S. v. Leeu'fr. Bat. IUtift.pag.1^^9.
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twee ; uit OverylTel een j uit Stad en Lande twee ; en heeft de Stad-

houder in der tyd in dezelve vergadcringe zyn vafle en voorzitten-

de piaats , als hy tegenwoordig is. Ook heeft deze Kaad een Trclb-

rier-Gencraal , een Ontfanger-Gcne. aal , nevens een Secretaris (zyn-

dc nevens den Griffier van haar Iloog Mog. , bevorens gemeld , de

aanvienlyklle Amptenaaren der Bondgenootfchap j die dagelyks in

de jiaadsvergaderingen alliiteevt ; vvyders vier Commiien van de Fi-

nantie , een van de Treforie en een van de Secretarie.

A an dezen Kaad zyn boven al bevolen de zaaken van oorlog en
militie, het opzigt en zorge van de Iterktens en fortificatien , het

villteren der magazynen , enz. als mede het beftel over de geldmid-

dclcn of i^inanUe van de Gtneralitcit. Dezelve vervaardigt alle Or-

donnantien tot de ganfche kollen van den Staat, op de relolutien by

de Staten GenCraal genomcn , na dat die van drie Gedeputeerden
van byzondere Provintien en den Treforier-Generaal getekent , door
den Secretaris gecontraiignecjt , en voorts alzoo te boek gebragt

zvn ; zy formcert alle jaarcn den llaat van oorlog van het Vcreenigt

Nedcrland , die dan vervolgcns ter Vergadering van de Ileeren Staa-

ten-Gencraal overgebragt werd ; doed de verpagting van alle de ge-

meene middelen , landcn, thienden over de geconquerteerde plaat-

zen, welke onder het reOort van de Generaliteit gehooren. Aan
dit Collegie devolveren in appel alle litigieuze zaaken over fraudes

van de gemeene Landsmiddclen van de Generaliteit en in de vero-

verdc lleden ; als mede de procelfen die by den Hoogen Krygs-Raad

van de geunieerde Provintien in de zaaken van de militie uitgewezen

zyn. Van de Sententien van dezen Raad kan niet geappelleertjmaar

alleenlyk daar van Revifie aan haar Hoog Mogende verzogt wer-

den ( i ) ; dog de formaliteiten en wyzen van die Regtspleginge , en

de zoorten ^ an zaaken , waarinne die piaats zoude hebben , niet klaar

gereguleert zynde , zyn de verzocken van Revifie tot nog toe , of

immers zedert eenen geruimen tyd voor de Verzoekers van zeer

weinig vrugt en uitwerkinge bevonden.

Ten weiten van de vertrekken van denzelven Raad , heeft men die

V an de Generaliteits - Rekenkamcr , zoo als wy zoo even hebben ver-

melt. Deze heeft behalven een bcquame vergaderkamer , nog een

vcrtrek ten dienfte van de Leden, een kamer voor de twee Secreta-

n;ien, een voor den C'ommis en een tot het houden van de Secreta-

rie , alle het gezigt hebbende op den vyver , mitsgaders nog een

Charter -kamer , die onder de ordinaris Vergaderkamer van haar

Hoog Mog. komt en haar ligt fchept wel van het Binncn-hof , dog

zodanig , dat het zelve vallcnde over zekere voorgebouwtjes , ver-

blyfplaatzen voor de Generalitcits reizende Bodens , van die zyde

voor den voorbyganger niet zigtbaar is.

Deze Rekenkamer, welke in den iaare 1608 is opgeregt tot vcr-

ligtinge van den Rade van State, bellaat uit twee Gedeputeerden uit

ieder Provintie. W'^at ordre daarontrent by Holland werd gehou-
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(/) Zie Refolutie van haar Ed. Groot .Mog. clondcrdag den 14 Mey kS^S , en na

Revifie gcen meer remedien \a\\ rcgten toe te ftaan. Refolutie den zp January
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dMtj is mede te vinden by den mcergemelden S. van LceuVven f^).

Ter '/.elver Rekctikamer wcrdcn nict alleen geregillreert de Ordoii-

nantien by den Rade van State gellagen , maav ook opgenomen , ge-

appollillecrt , gelloten en bevvaart allc de rekeningen , zoo van de

Untfanger-Gencraal van de Unie, de Ontfangers • van de Admirali-

teitetli'efi Commifen van Magazynen; als van alle andcren, van wat

natimr'de'zelve ook zyn, betreftcndc de inkomllen en lailen van de

Generaliteit (/).

' Aan de Wellzyde van de Rekenkaraer is een binncnplaats , waar

over.rhen gaat na 't .^Binnenhof , mec een deur uitkomende, befte-

vens'Cnaah de ooft-zyde van het vcrtrek , waar in deGriiiie vanhaar

Hoog Mog. werd gehouden.

Even voorby deze deur wcllwaarts is "een tweede deur of ingang

totH'^erl'cheide kom'ptoircn , behoorcnde tot de gemelde Gritfte van

haar'Hoog Mog^; zyivle het eerltc, datmcn bmnen dezelve deur aan

de regter hand ontmoet , de Gri'lic zelts , het uitzigt hebbende ten

(zuiden en zulks op het Binnenhof •, daaraan volgt het komptoir voor

d(&' extraordinaire kterken , het ligt fchcppcnde ten oollen op de

evthgettielde binnen-plaats , en aan 't einde van den gang het komp-
toir van de twee expedierende Commiicn ter Grirtie , ziende ten

noorden op den Vyver. Aan de llinkerliand , zoo als men dezelve

buiten-deur inkomt, is een trap , iangs welken men opklimt na de
galdcrye, loopende voor het grootlle gcdeeltc over het geftoelte,

ten zuiden van de Franfche kerk geplaatll ; aldaar werden gevonden
het komptoir van den Gritiier , de kamer of 't komptoir van den
Agent, als mede de Charter-kamer ; over een van dezelve gaat men
na 't komptoir van den Commis van den Gritiicr, en na dat van de
Provintiale klerken. Op dezelve galdcrye zyn ook de logien van
de Franfche kerk , en de zelve ontfangt haar ligt van de zyde van
het meergenielte Binnenhof, waar Iangs dezelve uitgeftrekt is.

Van hier gaan wy nu voort tot de kamers en vcrtrekken , die ei-

gentlyk zyn ten dienlle van haar ii.d. Grooi: Mog. de Heeren Staten

van Holland en Weilvricsland , laatende aan de rechter hand in 't

voorbygaan Icggen de Franfche kerk, voorheen de kapel der Graa-
ven van Holland , waar van wy in 't volgende hooftdeel een wyd-
loopige befcliryvinge zuUen opleveren. Voor het gebouvv , 't geen
de evengemeke kamers en vertrekken vervac , loopt van den ingang

van de Franfche kerk af tot den weflhock toe en van daar weder
voort tot naby het zuideinde een ruinic galderye , voorzien met ver-

fcheide fleenen pylaaren, waarop het bovcnfte gcdeelte van het ge-

timmerte ruft. In 't midden van de nooid galderye is de deur of

ingang tot de vergaderplaatzen zoo van de Staaten van Holland als

van

ik) Bat. niuli.pag. I4P?.
• (/) Zie vcrders dc Initrudie voor de Heeren in Gcncraliteits Relcenkamcr in

date den 5 November 1607. geicvideert en gcconfiimeert den io Januaii 1612,. als

mede de Refolutie van deHoog Mog. Heeren Staten Generaal van denxn April

1614 nopende de Gcneraliteits Rekenkamcr j mitsgadeis de poinften en artikelen

tot ampliatie in dato 30 September i<5fr. Groot Placcaat-bock, IF.deel.fd.il^.
en ijj-. Aitzema, zaken van Staat en Ootiog. 7. dcel.pag. 4J j.
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Nan derzelver Gecommitteerde Radcn , beide wel waardig om we-
gens haare fraaiheid en cicrlykheid met aandagt befchouwt te wer-
den.

De kamer , welke haar Ed. Groot l^Tog. tot hunne byeenkomft
hebben , vind men boven op de ceiite verdieping , werwaarts men
opklimt langs een brcedcn trap , aan dc rechterhand zoo als men de
deur inkomt. Dit is een Ichoone, grooteen overtreffelyke zaal,waar
aan konll noi^ kollen zyn gelpaart , zynde dezelve riiim 66 voeten
lang , 4 en I half voeten breed , en zeer hoog kerkswyze ver-

wulft ; de wanden zyn verciert met de fraailte tapyten , die de weef-
konft ooit heeft voortgebragt , zulks men in twyfel zoude konnen
trekken ofze met de naalde , dan met het penzeel zyn iiitgewrogt

;

om hoog ziet men afgebeekl allerhande natien en volkeren van de
vier bekende deelen der werreld , ieder na den aart en wyze van hun
4ard gekleed , zig vertooncnde over een baluller, als ziende in de
zaale. Ten oolien en ten vveflen Uaat een fchoorfleen , zeer heerlyk

met zwaar my en lof-vverk verrykt , pronkende de eerile met een
ichilderye door den beroemden kondichilder y/iii Lieveiifz , vertoo-

nende den oorlog; en de tweede met een gelyk konllltuk door den
bekenden fchilder . . Hanneman , N^erbeeldende de vrede. Ten
noorden heeft deze kamer vyf groote opliaal-glazen , het gezigt heb-

bende over den Vyver en Vyverberg. In het midden van. de zaal is

^nruim vierkant parket, lang 29 en breed 28 voeten, rontom met
een cierlyk' gefneden balufter omgeven, waar in verfcheide ingangen

zyn , welkers deuren met kopcre hengzels en lloten zyn voorzien.

Jii 't midden van dit parket ilaat een lange tafel , waar aan r dellee-
ren van de Ridderfchap met den Raadpcnfionaris hunne zitting heb-

'ben , zynde de Itoel van den Stadhouder in der tyd aan 't hoger ein-

de , en zulks met den rug na den weft-fchooriteen geplaatil. De
Leden van de 18 fteden, welke met de Ridderfchap de Staats-ver-

gadcring uitma':en (?//), hebben na rang en order binnen het baluf-

ter hunne plaatzen , zittende de fteden Dordregt^ Haarlem^, Dslft,

Leiden en den Brkl ten noordcn aan een afgezonderde tafel , ieder

met haAren Penfionaris o\ er haar ; dc fteden Gornicbem , Schiedam

evL' Scboouhoveii ten ooften , rccht voor den fchoorfteen, in 't opper-

•fte van een verheven geltoclte , 't gecn trapswyze is nederdalende

;

dienende de tweede plaats voor dc Gedeputeerden der fteden Gou-

da en Rotterdam; en de derde zitting voor die van ^mjierdam al-

'leen. Ten zuiden zyn gczeten de Gedeputeerden uit dc fteden van

t Noorderquarticr , als die van Alkmaar -^ Hoorii-> Enkbitizcii :> Edam,
Moiniikkendam , Medenbllk en Furmerende insgelyks aan een tafel op
dezelve wyze als aan de overzydc, ieder ftad met haare Penlionaris

gealllfteert. \"oor de zitplaatsvan de Gedeputeerden der ftad Amfter-

dam ftaan eenige zitftoelen met kuTcns voor de Leden van de Ge-
committeerde Raden, wanneer dezelve in de \ ergaderinge verfchy-

nen. De twee SecrctarilTen van Staat hebben hunne plaats , ieder in

T - 3 , een
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(m ) Hoe dcze \''ergauering bcftaat en znmengeflelt wcrd, bcfchryft beknoptclyk

dc Groot in zyn JSederl. Ji-arhck. 5. boek^ pag. iif. en 116.
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een afgezondert geftoeltc , ecn ten •zuiden , en een ten noorden van

den welt-fchooriteen. Kaaft \\ elk laatftgemelde geltoelte is een deur

.van ecn agter-trap , waar medc men gaat na het vertrek van de Hce-

ren van de Kidderfchap , en n erder nedertrcdende na de vergader-

plaats van de Ileeren Cjecommittcerde Kaden.

Ten oolten van deze zaal ziet men noch een andcr tamelyk groot

verti-ek met tapyten behangen , dienende tot een belbigne-plaats

voor C'ommiilariiien uit haar lid. Gr. Mog. Vergaderinge ; waar ag-

ter noch gevondcn vverclen twee andere vertrekken voor de even-

genoemde Secretarill'en , zynde boven tie beloigne-kamer , en zuIks

op de tvs^eede verciieping de Cbarier-kamer van haar Ed. Gr. Mog.
Ten zuiden van dezclve zaal loopt een doorgaande lange galderye,

devvelke haar uitzi.it heeft over het Binncnhof en door de voorheen

gemelde pylaren van onderen ondcrileunt werd ; ftrekkende deze

galderye ten welten na 't appartement van den Stadhouder , en ten

ooli:en door ecn tweede galderye , die voor een t;edeelte , zoo als

wy hier vooren hebben t:;ezcj;t , boven het geftoeltc aan de zuidzydc

van de Franlche kerk been loopt , na de kamcrs van de lieeren Sta-

ten Generaal.

ter wy nu van boven fchcidcn , zuUen wy , om den draad van
ons voorig verhaal te vervolgen , ook kortelyk mclden met wat Ikat-

zi en koninglyken toeitel de Staten van Holland Koning Kanl op de-

ze hunne nieuw gebouwde Zaal recipiccrden. De Staten dan zyne
Majeflcit geen minder eerbe\^'yzinge willende aandoen, dan hy van
de Staten Generaal hadde ontfangen , gingen zyne Majefleit tot aan
de trapp:n van de groote Zaal , daar de algcmeene Staten , gelyk
hier vooren is verhaalt , affcheid van den Koning gcnomen hadden ,

te gemoet, hem twee, en twee volgcnde rcgt nit tot de benede deur
van hunne kamer. Pfins Maurits. fuan Nalj'an , Veldmaarfchalk ten

dicnite der \^ereenigde Nederlanden , ging alleen voor hen bloots

hoofds, gelyk Prins IViUcm Frederik van Nalfaii , Gouverneur van
Vriesland , voor de Staten Generaal gedaan hadde. Voor de per-

zoon van den Isoning waren deszelfs lovelingcn. Wanneer men
de evengcmelde deur in.juam , keerde men tcrllond na de ilinker

Jiand door een kleine galderye na de kamer der Ijceren Gecommit-
teerde Kaden, over welkers fchoonheid de Koning verwondert was,

befchouwende in 't doorgaan de gellocltcn , die door haare fchitte-

rende Ib^aalen , dewyl toen alles nog nieuw en pas verguld \^'as , een
ieder in de oogen fcheenen. De Koning klom vcrvolgens langs den
grooten trap na de Staats-Zaah Men hadde de gewoone tafel van
de Ridderlchap weg gcnomen, en die van de Gecommitteerde Ra-
den, w Ike zoo lang niet was als de andere, van bcneden gehaalt, en
geftelt dwars voor den weft-fchoorilccn , op 't cinde van de zaal.

'ruUchen den fchoorrtecn en die tafel was gcmaakt een voctbank ,

'ZOO lang als de tafel , met drie treden op te gaan. Op de voetbank,

bedekt met een fchoon Turks tapyt , Itond een fluwecle ftoel , on-
der een verhemelte van dczelve Itoife , aan den fchoorllcen vafl ge-
hegt. De Koning inkomende, wierd langs het agterfte van de Ilin-

ker vieuxel van het pnrket na zyne plaats i;eleid , daar de Monarch
over end ftond, tot alle de Gcdeputeerden hunne gewoone plaatzen

geno-

}
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genomen hadden- Prins JViIIem , Gouvcrncur vaji Viieslajid , die
zig gevoegi: hadde by dc Staten van Holland , na dat hy den dienit.

gedaan hadde by de Staten Gcneraal, Iteunde met zyne iiinker hand
op den rugc;e van des Konings ftoel , Trins Maiv'its Itond aan de
ilinker hand van den Koning, Iteuncnde met zyne rechtcr hand op,
den zelvcn ftoel. TuHchen de twee Prinfen en den fchoorfteen (Ion-

den vier Hceien wa \ Konings gevolg. De Heeren van de Hid-
derfchap namen hunne plaatzen aan de twee einden van de ta/el en
van vooren, doch zoo dat een opening in hct midden gelaater^, den
Koning het gezigt van de andere Heeren nict benomen vvierd. ZoQ.
dra alle de Leden gezeten en gedekt waren , rees de Koning op , ©q
zig ontdekkende , de^d hy zyne dankzcgginge bykans in de"zely§

woorden als aan de Statjen Generaal. De Kaadpenlionaris de Wit^y
geplaatft byna recht over den Koning , beantwoordde het zelve mei
zyne welfprekehdheid. Dit gedaan zynde , ging de Koning weder-
bm af. De Staten waren van voornemen , zyne Majefteit tot zyn
logement te gcleiden, maar de Koning op het Hof gekomen, nam
zYne« weg door \ quartier van de Princes Roiaal. De Staten hem
hcbbende geleid tot de- eerfte verdieping , namen affcheid en keer-

den door ^^ gakterye , na de zaal van hunne Vergadering.

Nu daalen wy weer neder langs den zelven trap , die ons in 't op-
klimmen gedient hceft , om alzoo verder te bezigtigen de Vergader-
plaats van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Kaden van hoogge-
melde haar Ed. Gr. Mog. de Heeren Staten van Holland, nemende
onzen gang regt uit, en zulks ter ilinkeihand als men van 't Binnen-
hof door de buiten dcur inkomt. Deze kamer , dewelke komt on-
der de Vergaderkamer van haar Ld. Gr. IMog. , is mede een zeer
cierlyk vertrek , fchoon niet van die groottc als de evengemelde
•/aal ; zynde insgelyks met konftryke tapitzcrycn behangcn. De Le-
den , die van tyd tot tyd het Collegie uitmaken , zitten aan een lan^

ge tafel , ftaandc binnen een vicrkant net gcfncden baluller , 't geen
midden in dc kamer geplaatft is. Op dc vier hocken van dit halufter

ziet men vier zwaar verguldc pilaaren ( w ) , tot onderfchraging van
de Statcn-kamer , op dat dczelvc door haare zwaarte en menigte
der Leden ter dagvaart verfchynende , niet zoude werden inge-

drukt of eenige zakkinge ondervvorpen zyn. Ten noorden heeft de^

ze kamer door drie groote raamen haar uitzigt aver den Vyver epi

^'^yverberg, en ten weften een fchoorftccn orazet met fnywerk ,

Waar in een fraai ftuk van den evengenocmdcn ighilder Jan Lieve/ifZf

Verbeeldende de Arithrnetica, Geometrica, enz. geplaatft is.

Naaft dezen fchoorfteen ten noorden is een deur , waar door men
komt

(«) Zpmmige ?,yn van g?vpelep , dtit i^gipr 4e2;c vier pila^tpn nfgebeplj: werden

AeLiefilC) Troum, Frc^e exK E(ni^bet4^ \i^v: iJopr ^c zuilen vi\n qe Hollandfchc

Vryheid gefchooic, gQlteujit
^
gefty ft en ftaandc gphouden werden > \^aaroii] ook

een HQllsn^Ccb Pigter IjiQr gj> iinfpclcnde, aldus zingt

:

„ Daar ziet men Liefd' en Trouw, daar ziet men d'uitverkoren

„ Gqe' Free' en Eenigheid^ de hoge zuilen fchoren.

,, Waqr door dit nie\iwe werk de ecuwen uit zal Iban :

„ En onze Vryheid , niet dan met dc wer'ld vcrgaan,
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komt in ccn portaal , daar de voorhcen gcmclde agtcr-trap is , om
na de Vergaderkamer van haar Id. Gr. Alog. tc gaan. Aan de well-

xyde van het zelve portaal is het Komptoor van den ITcere Raadpen-

lionaris, en onder het zelve als mede onder de i^ollcglj-kamcr van

de Heei'en Gecommitteerde Kadcn , zyn de Komptouicn zoo van

den Commis als van de Klerken van dcnHecrellaadpcnlionaris, wei-

waarts men met ecn trap nederdaalt. Naaft den ingang van deze

trap Vind men nog cen klein Komptoortie voor den Secrctari::; van

Staat, dife de Raadkamer van welgemelde Heeren Gecommitteerde

Raden aflifteert ; en eindclylc daar aan de vertrekken van de Finan-

tie. Ten ooften gaat men uit de evengemelde CoUcgie-kamer door

een deur in een tweede kamer , mede met tapyten behangen, ma-

kende deze met de evengemelde vergaderplaats , de nette grootte

van de Staten-kamer daar'^boven ; agter dezelve is een tweede jwaar

aan nu binnen weinigc jaaren een derde , zynde voorheen gevveell

des Stadhouders keuke, is gevoegt , dienende alle dric tot beloigne-

plaatzen en gebruik voor de i.eden van dit Ed. Mog. Collegie. Kegt

voor het laatltgenoemde vertrek , en zulks ten zuiden na 't Binnen-

hof, is een verblyfplaats voor de Procureurs die voor 't zelve Colle-

gie occuperen, \Nelke haaren ingang heeft met een deur in den hoek
onder de galderye naaft de irranlche kerk.

.

Het Collegie van Gecommitteerde Raden nam in den iaare 1584
zynen aanvang , ter oorzaake , dat de Staten van Holland niet altyd by
den anderen zynde, vcele zaaken, by hen afgehandelt en beilootenj

ondertuilchen tot geene uitvoeringe wierden gebragt,en 00k dat 'er

niemand tegenvvoordig was, die in afwezendheid der Staten in on-

verwagte voorvallen en nicuw opkomcnde zaaken kon voorzien , \
geen dan gelegendheid gaf , dat de gemelde Staten by refolutie van
den 8 September 15-84. „ Overmids haarluider vertrek, tot de aan-

5, ftaande vergaderinge committeerden eene van de Edelcn , een van

5, Dordregt, Haarlem, Delft, Leiden, Amfterdam , Gouda , Rot-

5, terdam en Hoorn , om op alle voorvallende zaaken , aangaande

„ die van Holland , te dilponercn , zulk zylieden tot dienlle van dcii

„ Lande bevinden zouden te behooren , die haarlieder vergaderinge

j: zuUen mogen houden ter plaatze , alwaar het zelve hen goeddun-

5, ken zal , daar vooren de Gedeputeerden elk daags tot lafte van

3, den Lande genieten zullen , als die van den Collegie te vooren in

„ Holland genoten hebben , des zullen zes van henlieden in ablcntie

,5 van de andere mogen befoigneren , by welke Gedeputeerden me-

3, de zal werden geconcipieert de inflxuftie , dienende voor die van

55 de Collegie. Maar dewyl de voorvallende laften en zwaarighc-

„ den, waar in by die van Holland ordre gcftelt moeft worden, da-

35 gelyks vermeerderdcn , vonden de Staten goed by Refolutie van

3, den X3. Junii des zelven jaars op te regten een Collegie van zeven

35 perzoonen, daar inne eene als Prefident , eene alsTheiaurier,envyf

35 als andere dienen zouden in qiialite als Gecommitteerden van de

55 Staten y om te dienen den tyd van een jaar (0) en kennilfe te ne-

mcn

(0) De Lcden van dit Collegie wieiden alle jaaren vemieuwt en by haar Ed
Gr. Mog. verkooren. Zie Refolutien iz OStob. en 5 Decmb. 15-84. 14 en ip Sep-

tmb. ij-8y. 10 Maart en if Jpril i f88.
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.55 men op de betalinge van de logys-gelden van de foldaten , blyvendc

.5 tot lalte van de i ro intien in t paiticulier, die leggende zyn bin-

3> nen dezelv e Frovintien relpedive ; insgelyks van cie turf en kaars-

5, fen, die dezelve fokiaten in de frontier-lteden werden verltrekt;

35 mitsgaders van do onkollen van de Boden , Beurwaarders en dier-

55 gelyke ; zonderlinge mede van de fortiticatien van de frontier-

35 Uedcn en forten , en het geene daar aan dependeert , gemerkt
55 mede eenige betalinge zal moetcn werden gedaan van de oude
55 fchulden5 toekomende Litheemlche perzoonen , van dewelke ar-

,5 reilen tot lalle van den Lande van Holland ftaan te bevrezen; 00k
35 mede van wcduwcn , weezen en andere mil'erabele perzoonen

;

55 dat van gelyken goede opzigt moet werden genomen op de bevor-

,5 deringe van de contributien by den zelven Lande van lioUand par-

3, ticulierlyk ingewilligt , zoo tot betalinge des gemeene Lands ren-

35 ten of andere fchulden ; insgelyks dat de geeitelyke goedcren wel

35 en profytclyk geadminiltreert , en de alimentatie en andere laften

5, daar op Itaande , met goede ordre betaalt en de rekeningen van

35 dien gevordert worden ; van gelyken mede de goederen en con-

35 tributien gedeftineert tot onderhoud van de Predikanten en Ker-

,3 ken-dienaaren ; item de geconfisqueerde goederen, aftien en ren-

,3 ten van de geene die zig by den vyand onthouden ; item van alle

33 reilanten van voorgaande ommellagen , contributien , confenten

35 en andere inkomften \an den Lande te doen innen , de rei.enin-

35 gen van dien vorderen, en alle lloten van voorgaande reiveningen

3, doen executeren als na behoorcn , eiiz.

Aan dit Collegie itond niet alleen de kemiijje van d/es gemeene Lands
zaken , maar 00k van de Zeevaart en uitru/tinge van fchepen , waar-

omme dan 00k daar in wierdcn gecommitteert perzoonen hen des

verllaande, o)U mede te diencn op de zaken van de AdmiraUte'it ^ daar

op die van den Colleg}e als jnbaheme Raden van de Regeringe volgende

de injirudie (p) mede gehouden ivaren te befoi^neren (</). Dit Ampt-
genootfchap wierd naderhand met nog twee perzoonen verfterkt , en
beftond overzulks uit ne.j en Leden ( r ) , waar van 'er twee wierden

gezonden na 't Collegie van 't Noorderquartier , waar uit weder

twee in dit wierden gefchikt (.0- Lindelyk is het Collegie van de

Gecommitteerdc Fadeii na vericheide veranderingen , den 17. Janua-

rii ifuoby haar Fd. Croot Mog. vaftgeftelt en gebragt op dien voet

en tot diegefteltcnii'e, waar in het zig tans nog bevind. Het zelve Uitwat

beftaat uit een Prefident of eeriten prefiderenden Raad , zynde ge- Leden

meenlyk het oudrte Lid uit de orde der Heeren Edelen en Kidder- ^g'^^^'*'^

fchao, nevens negen andere Leden, van welke de agt lleden uit het

Zuiderquarticr ( want die van 't Noorderquartier hebben hun Colle-

V glQ

(p) Dc cerftc Inftniftic, waar op dit Collegie by provide in 't werk trad, is

van den 12 Oftober if 84. groot f5 artikclen > en de nadcre gercfumecrt en ge-

anefteeit den 19 Fcbruarii if^'j. bchelzende fi artikelcn, waar op het Collegie

den zi . Fcbruarii daar aan volgende wierd gcilabilieert.

(5-) Volgens Rcfolutic van den zt. Febr. i ^Sf.

( r) Zie Rcfolutic van den i. Jpril, 10. en ly. Septemb. 158?.

(i) Zie mede Rcfolutic van den 10, Fehr. i^Sf. /»/. tif. en den 3. Tehr. 1588,
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gie van Gecommitteerde Raden tot Hoorn afzonderlyk ) cils 1)07'-

drecbt , Haarkm , Heljt , Leiden , Amjlerdnm , Gouda , Rotterdam

en Goriiicbem-i ieder een Gccommitteerden afzenden, die gcwoonlyk

voor den tyd van drie jaaren {t) aldaar zftting heeft , makende de

fteden Schiedam , Schoonhoven en de Bricl met haar drien het negen-

dc Lid, 't welk om de twee jaaren by tourbeurten dan van d'ecnc

dan van d'andere Had verandert word ; werdende het gcmelde Col-

Icgie in alle deszelfs byeenkomtten en deliberatien geallifteert door

een der twee Secretariiren van haar Ed. Groot Mog. A an dit CoUe-

gie is aanbevolen de uitvoeringe der Relblutien by haar Ed. Groot

Mog. iiaatswyze genomen ; als ook met eenen in alle onverwagte

voorvallcn te voorzien , zynde aan \ zelve voorts toegelaaten , W'en

'er ietwes hooger magt en zorge komt te vereiirchen, den Staten te

befchryven. "^t Zelve decideert alle twiltzaaken van de gemeene

Landsmiddelen , ook muyterye en verraderye by preventie \ Jieeft

het bellel en direftie over de Finantie van 't Zuiderquartier ; doed
regt en jullitie in zaaken raakende de militaire perzoonen op de re-

partitic van de voorfz. Frovintie llaande ; vervaardigt de (J)rdonnan-

tien tot betalinge der militie en alle andere , van wat natuure die ook
zyn tot lafte van het komptoor van den Ontfanger-Generaal van

Holland , en verrigt verders alle zodanige andere zaaken als aan 't

opgemelde Collegie by der zelver inftruftien ( v ) zyn gedefereert.

Ook werden door 't zelve Collegie ordinair afgezonden de poinften

van befchryvinge aan de Leden en fteden tot de Vergaderinge van

haar Ed. Groot Mog. behoorende. De Heeren Gecommitteerde

Raden hebben voor het ftigten van 't nieuw gebouw hunne vergade-

ringe gehad ter plaatze , daar nu de Finantie van Holland is , zoo als

aanllonds in 't vervolg nader zal blyken.

Het gebouw , welkers kamers en vertrekken wy nu dus verre be-

fchreven hebben , is in den jaarc i^^x aangelegt en na verloop van
zes jaaren voltrokken , onder het opzigc en diredie van den ervaaren

bouwmeefter Poft en Controlleur Ivlorrwits (ci?_).

De Staten van Holland , vvanneerze in vroege tyden door den
Graaf of in afwcientheid door zynen Stadhouder en Raden , geflelt

ter zaaken zyner Landen van Holland , Zeeland en Wellvriesland ,

in den Hage befchreven wierden , verfchenen in de Raadkamer van
den

i

(/) VolgensRefolutic van den z^. Januarii ifpi en 25. Augufti \Co/^.

(v) De ceifte Inllruftie van de Gecommitteerde Raden is gedagtekent deniz .

Januaiii ifpo, geregiftreert in 'tRefolutic-boek van Holland, beginnendc met het

jaar i fpo. pag. i yj. en bchelft 46. aicikclen. Waar op wy kortelyk moeten
aantekcnen, dat de Inftruftie , welkc by Matth. van der Houve in zyne Charte-

Chronyk \ . boek, kap. 6. pag. 20. te berde werd gcbragt, nict is de Inftruftie van

dit Collegie, (zoo als liy dezelve verkecrdelyk aldaar ofgttk) maar van het Col-
legie van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Weftvriesland

Tievens xyne Excellentk , zyndc van den zclven dag en jaar , en medc geregiftreert

in 't zelve boek pag. lyf. inhoudende 24. artikelen. De tweede Inftruftie van de

Gecommitteerde Raden is van den 28. Septemb. ifiijjende derde van dcn4.06i:ob.

5670. te vinden in 't Groot Placcaat-boek , ///. deely fol. S)Z.

(iv) Zie Reiblutie \'an Holland van den 20. Maart i(Jf 3.
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den Hove (x); dog als ze by den anderen quamen tot verrigtinge hun- hcen
ner byzondere zaaken

,
fpnutende nit de primipaak da^vaardingen en P'^gten

1-efolittien -van dkii , als mede tot het opnemen en lluiten van reke-
[fje[f

*

iiingen van de refpeclive Ontfangers , het verpagten der gemeene
Landsmiddelen , bet hooren van de klagten en doleantien in en jegens
d'executisn iw} de omjiagen, oppofitien en procejfen, ter dkr zaken 'val-

V X lende,

(.v) Ditblykt onder andercn uit zeker Rcgifter , geintitulecrt „Regiftervan
„ Mr. ylcit lander Goes, in zyn leven Advocaac van den Lande van Holland, van
,, alle allulkc dagvaerden by de Hecrcn Stuten gehoudcn , &c. bcginnendc den Icf-

>:, tenjanuaiii i^i^. Jii/a Curi^j en cindigende den zS. DccenVber 1543. f^^"'
gehaalt by Macth. vander Houve in zyn Chartc-Chronyk png. 176.) alwaar/J. 41.
verfo Ibiatj „ Dagvaarc in den Hagc ter prclentic van m)'n Hccr den Sudhouder,
„ den Graaf van Hoochllracten en Gecommitteerde van den Keyzcr den 17. No-
„ vcmber i fij. in de oude Raedcamer, en waren preientcn £cc. En uit ceti andef

„ Rcgiftcr van de zaeken 's Lands van Holland , gciioudcn by Mr. JdriaeH -van-

„ der Goes, Advocaac van 't zelve Land zedert den f. Februarii i <)j\^.Jl!!o Curia:^

„ uitgaande in Julio i5f4, alwaar pag. i,'). insgclyks gevonden wcrd
, „ Dae-

,i vaart gehoudcn in den Hagc in de Raedcamer den f . Augufti 1 f4j-. ter prei'cn-

„ tie van den Hecre van Praac, Stadhonder, &c. Wanneer de Staten van Hol-
land en de Edclcn van den zelven Lande in den jaare 1553 volmagt pafleerden

,
op eenige uit hen tot het „ affifteren en bewilligen in de ceflie, tranfport en over-

„ dragt die de Keizerlyke Majcfteit gclieven zoude te doen van zyne Landen en
„ Graaflchappe van Holland en Weftvriesland , tot behoef van zynen Zoon Phi-

,i
lips , Kouing van Ehgeland, &c. en voorts tot het ontiangen van den behoor-

„ iyken eed, dicn zyne Kon. Majefteit den voorfz Lande zoude doen , z-etfch'ce-

„ nen dczehe in de Judientie en Pleytkamer van den Hove van Holland. Zie hcc
volgcnde Rcgifter van den zelven Advocaat pag, 50. En tot meerder bevcftiging

zullcn wy alhier nog byvoegen eenen brief, waarby Hertog Philips van Bonrgondie

in den jaare 1456 die van HilflFerfchem, die nevens de Welgebooren Luidcn en
Huisluiden van GoylanJ ter dagvaart in den Hage ontboden en niet gecomparecrc

zynde, nader injiingeert gemagtigden te zenden, op pcenc van lyfcngoed, en
ten exempel van anderen geftraft tc vverden.

- ^, PHILIPS 6cc. lacen u weten onfen Bailju vanGoylant Splinter van Nyen-
,-, rode , alloc wyuonlancxmit onfeopene brieve . . . gefcrevenenbevolcnhebbcn

,-, te trecken of te fenden ovcral in onfen Dorpe in uwen bedryve, en van onfen

„ wegen te gebieden alle de Wailgeboren Luyden en Huysluyden , dat zy by ons

„ quamen of van hoire wegen fenden gemachticht in den Hage tc ivefcn op en

„ woensdag Icflleden , oramit onfe Edelen, Baenridzen, Riddcren , Knapenenan-

,, ders onze goedc Stedcn en onderzaeten van onfen Lande van Hollant , ons te ant-

„ woirden op onze bcgceren en ons te gonnen en confenteren, dat onfe voirfzRid-

„ derfcip , Steden en onderzaeten , elc na hoiren beloepe en ftate gonnen en con-

„ fentercn foude, des fyndic meeftcdeel van onfe voirfz onderfaetcn wt Goylant

„ alhier geweeil , mer want die buyren van Hilfferfchem ten voirfz dage mitten

„ anderen niet gcweeft en hebben en onfe gebode overhorich gewceft zyn , foo

„ ontbieden wy u en bevclen mit fonderlingc crnfte, dat ghy noch die felve buyren

„ van onjer wegen gebiedt op hoire lyve en goedc , dat fy op en vrydagh naejicomende

„ comen of van hoiren wegen volcomelic gemachticht fenden by ons in den Hage ^ orn ons

„ te antivoirden op dcfe zaekc en eic op tie ovcrhoerigheyt , die fy boven andere onfe

„ onderfaetcn acn ons bewyft hebben, daer wy niet te vreden ynne en fyn op hoir.

^ Dit en laet in gheenrevvys , foo lieve als u om onfe hulde is , want wairt dat

„ z y andcrwerf onfer gebode overhoerich werden , wy wouden dat an hun foo

j, doen corrigercn , datter andere tot ceuwigen dage exempel an nemen zou-

„ den. In oiiconde &c. Datum in den Hage xvj. dagcn in Aprille dcsMahcn-
„ dagcs.
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k'lule, alle v.crei[l.chcude prompie; rcmcdis -> en andei-e diergelyke be-

handclingcn , haddcn de Staaten een vei-trek of vergadcrplaats in- 't

Dominikancr klooilex alhier, Maar wanneer iia de Qinkecring varv

"stands beltier, de rcgcrin^ t'eenenaaal g. komcn was aan de btaten

^eli", vemadcvden zy dan hicr dan daar naar huii helieven en wct^e-

vallcn , tiog vvel meeil geduurcnde de tvouhel- tyden tc Delft , zon-

der eenige vaile vergadcrplaats te hebben. Eindelyk in den jaare

if/j van voornemen zynde om zig weder in den Ilagc te begeven,

en aldaar hunnen zetel te vciligen, liadden daar toe in "t oog de Ke-

•vciiier^ dat is liet vefeBoriim of eet-vertrek van "t Sint \ incents-klooller>

200 als wy hierna in de befchryving van 't lelve kloolkr breeder

zuUcn aantoonert ; maar bevindcnde , dat de kollen , om deze plaats

tot h€t houden van hiinne vcrgaderingen , bequaara te maken , al te

hoog zouden loopen , zagen de Staten daar van af , en ordonneerden

by Kefolutie van den xx. 06tob. 1583 , dat een kruys-kazyn met gla-

zen by KrynCoenfzgemaekt zoude worden van nvegenbet gemeene Laud hi

den n'ieuwe Doeknhuys (y) in den Hage , alzoodezel've naderband tot de ver-

gadcringder Statengehraikt zonde werden. Naderhand vvierden zy te rade

eene kamer te verkiezen op het Binnenhof naaft het quartier van den

Stadhouder. Maar als dit gebouwjna verloopvan eenige jaaren, door den

tyd zeer oud en bouwvallig was gcworden , flelden den 26. Septem-

ber 165-1 eenige Leden van haar £d. Gr, Mog. voor , „ of met de

35 Heeren van de Rekeninge dicnen te werden verzogt , de vergade-

3j ringe van haar Ed. Gr. Mogende te voorzien van bequamer en

3, aanzienlyker plaatze als wel dc jegenwoorcUge , en of daar toe niet

35 en diende geapproprieert te werden de gelegentheid by den Stad-

35 houder tot nog toe gebruikt. Dog atvooi-en tot befluit te komen,
wierd het zelve de Heeren Edelen voorgehouden 5 en by refolutie

van den z Oftober d^zv^znYo\§^QndiQ goedgevonden "isaelgetnelte Heeren
Edelen te verfoeken , gelyk. d-ezelve verzogt iverden by dezen , hen op

morgen dien aangaande nader te 'joillen verklaren.

55 De Heeren van Hdland en Weftvriesland , zegt Aitzema in zyn
Herl'telde Leeuw op 't jaar iss^ ( z) ^:y haddenal zedert eencn ge-

55 ruymen tyd van jaairen geoordeelt en bevonden, dat de pkatze

55 van hare vergadering in den. Plage zeer incommodieus en onaan^

55 zienelyk was.: en aenmerckende dat door 't verllerf van den Heer

,5 Prins van Oranje , als Stadhouder , het meeftendcel van de bo-

ss vengemakken van 't Graeffelyk (lot of hof ledig ilonden > hebben

55 tot het difpicieren van bequamer plaetzen den 3 CiSobfr gecoqi-

35 mitteert den Heev van S^hageu uit de oi'dre van de JJeeren Ede-.

,0 l^rn 5 mitsgaders d^ Heeren van Dordrecht , Amftev^arti , Schie-<

35 dam 5 Alkmaev en Hoorn. Wel verftaende nogtans 5 dat met het

35 prepareren van de gemelte plaetfen zoo veel tyds zomle worden
35 doorgebragt , dat voor de voorfz,. Vergadering op de nieuwe

55 plaets het rouwjaer van 't huis van Oranje mogt wezen geexpi^

35 rqert.

De

Q) Dit was de St. Joris Doele , t]ic toen pas herftelt, eo ecnigZiiiats vcrnicuwt
was i zic bier na on4cr het Hopftfluk ?at> ic Deokm.

{z) Pag. f44.
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De gemelde Heeren dcz-e hunne cooinaiirie \Eolbragt hebbeiidc (^),
heelt de Uecr Peiiiionaris, </,? Wit dea 19 Eecembei; daajfaen vol-

gendc de Vergad-eaiog, gerapporteert , 't guiit by Coiwriifliirilien

van haer Ed. Groot Aiog. is gebefoigneert op \ veranderen en ac-

3> coramodcren van ^en anderc pla^etze tot derz^ilver vergaderinge
en ten lelveu eyndc eenige aitekcn;ngen ofte modellen overg^le-

ver1 5 tenderende ommc langs den yy\Qx van den grooten toorn
af tot, zffker uitilek toe ecnnkuw werk gcmaekt ende uitjtet wa-
ter opgehaelt te werdcn; ],\ndc is na deliberatie verftaan , dat de

5:, vooriz CoiBmiirarilTen haer nader fuUcn ijifoi'meren op de begroo-
tinge van de koften , die hier toe iullen vvorden vereyfcht , mits-

gaders mette Heeren van. de Rekeninge over "t geheele fluk , be-

vord^ringe en voltirekkingie van dien, Iullen communiceren , als

med^ op den inkoop vani c€nig-enaatehalen,die voor eerft in voor-

raet fiillen diencn bei^elt ende van aUe 't zelvc ten eerflen rapport

doen J om eintelyk dezen aangaende gerefolveent te mogen wor-
dea Hierop is met het timmerea van dit nicuw werk het yol-

gende jaar een aanvang g^nomen.
't Gebouw , 't geen ter zch^cr plaatze ftand , Was door ouderdom

zoo bouwvaliig geworden dat het fcheen te zuUen inftorten , z.oo als

de Heer en Mr. Vvillem van Veld-n in zeker gedigt , genaamti Mof-
Tapyt tot Cleraat van de. N'eitwe gewejfde Staat - Zaal van 't Frye

Baiavia^ door hem in den jaare 1(^5- §( io 't ligt gegevea? 't zelve be-

Ichryven4e „ zig in dezer voege la^t hooren

:

35

5>

33!

V-

a>

3tl(

Hi

.>5

y>

33

33i

35

55

»

5>

3(3

- 35

33

„, Gy die alhier o«n Rec^^t of om Vermaek g-ekomen^:

U gang neemt auder \ lof van fehadu-ryke bomeii

Op 't fcliocm gebevp;Ee ih) , \ welk is opgeworpea wift .

De diepte , die dit Hof aJs. met twe armea lluit, '

Wat ziet gy na. hie.t dak , tea zioadea opgerezen \

Ter plaette daer we,l eer cen oud bouvallig wez-en

Zich toonde ; dat daer ftond en fchudde ginfch en w^er

:

En dreigde met een llag van zelfs te vallen neer.

„ Gy vraegt my w^t het i^r ftaet flil, gy ^ult het hoQt:eB':

U.at oud Wiis werd v^'er' iftievk'- 2.©«> is met Jang te vofe-a

De HoofCcbe Tejapel
(
c y weer gereaejn nit haer afc|i.

Die in den braadi zonk met haer toren,, doe, ads wafch j^

Pe klokken fmol.ten; en,, dioor ua^nigte van bandcn,
De vlam noch.> twlsiphffa vier verbcven hoge wanden
^Nlet yver w ierd gpdcmpt : op dat het qiaaedy gefmoord

,

De lichte vorrkea met ejj zowjdca lipfyen voort.
,

Dit nieu is een gebou,, daerin dat w^rd helloten

's Lands Heilige gelieim': by Ridjderfchap cb Grotcn

Der Stedea valfc geftelt. D^iicr is 't geHoclte, daev

V J

Refolu-
tie tot

het op-
iiemen

van de
begroo-

ting der

kollen

en bouw
fioffen

van het

nieuw
getiin-

merte.

Voor-
heen

flontal-

daar eefi

oudge-
bouW.

De

(a ) Dit zyn de. cigc woorden vaa dc Refoltotic by, haac Ed^ Gr. Mog. genomen

op Dingsdag den i y Decein.b.ei: i6<;i-

{h) De Digtcr veribat hi/er medc denVjvcrbcrg , die g^qlegcntheid gecft om
den Wandefeai- te ondrrhouden.

(c) Dat is dc Hof-kapd-, ou dc FranfcheKerlc, welfcc in den jaare 1641. voor

\ grootlle gedeeke afbrandc.
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5, De wysheid fpreekt , het gunt moet werdcn openbaer.

„ Waer door een kleine macht tot groter wart , en ondef

33

»5

33

33

33

33

Corn-
mi ffie

tot het

difpicie-

reii van

bequaa-

lueplaat-

2en tot

hethou-

dei) van

devcrga-

deringen

geduu-

rendt de

nieuwe
timme-
ragic.

Refolu.

tie toi

liet pre-

parcren

van de

aange-

wezene
plaatien

tot de
^'erga-

d eringcn

zoo van
haar Ed.

Gr.Mog"
tnderiel.

\i;rGt-

coinmit-

tccrde

Kaitii

Het goed belcid een hand vol volks werd tot een wonder.

De Heeren Staten van Holland en Weft-Vriesland , „ by de Ge-

committeerde Raden aangedient zynde , dat de Rentmecftcr Ge-

neraal van Kooit-HoUand;, van wegen de Heeren van de Kekcnin-

ge , het CoUcgie hadde bckent gemaakt , dat allerhande materia-

'„ len ingekogt en gereet waren , en verders alles gcprepareert was

,

om de nieuwe timmeragie , by haar Ed. Gr. Mog. tot commodi-

teit van derzelver Vergaderinge geordonneert , te mogen begin-

nen , en dat vermits de geheele zyde na de Vyver tot den tooren

toe zoude moeten afgcbroken A^^rden , en overzulks haar Ed.

Groot Mog. middeleityd van een andere bequame plaatze tot der-

zelver ^'ergaderinge zoude moeten wezen voorzien , de Heeren

Gecommitteerde Kaden dienvolgende daarop verdagt zouden ge-

lieven te wezen , of daar van kennille geven aan haar Ed. Groot
'„ Mog.; Zoo hebben de Staaten by refolutie van den 7 Mei 16 ^z

„ gecommitteert de Heeren Gecommitteerde van dcze Vergadcrin-

5, ge, die voor dezen op de voorfz. zaake hebben gebefoigneert ,

„ mitsgaders twee of drie Heeren uit het CoUegie te committeren

,

3, om gezamentlyk de gelegentheid van 't Hof te infpecleren en zo-

„ danige plaatzen en gemakken te difpicieren, welke tot het hou-

„ den van de Staetswyze Vergaderinge en aankleven zuUen konnen

„ dienftig wezen > ende nog geduurende deze vergaderinge daar van

J, by rapport en advys te dienen. Waarop dan zynde gehoort het

35 rapport en advis van de Heeren CommillariiTen uitte Vergaderin-

„ ge van haer Ed. Groot Mog. ende uit het CoUegie van de Gecom-
mitteerde Raden gedeputeert , welke tot voldoeninge van de

Commillbriale Refolutie van den 7 dezer geinfpefteert hebben de
gelegenheid van 't Hof, ende gedifpicieert zodanige plaatzen , en
gemakken als tot het houden van haar Ed. Groot Mog. Staatsge-

wyze ^"elgaderinge ende aankleven van dien provifionelyk en ge-

duerende de nieuwe Timmeragie zouden konnen dienen.

5, Is naer deliberatie conform het advys van de voorfz. CommltTa-

rilTen by refolutie van den 14 Afei 16 f%. verflaan ende gerefol-

„ veert , dat aan de zyde van het Buiten-hof boven d'eerlle verdie-

pinge de twee kamers refponderende boven het jegenwoordig

33

33

33

33

33

33 b"-

33

33

53

33

35 vertrek van de Heeren Gecommitteerde Raden ende d'andere bo-

5, vendcn inganckvan het Hof en het Corps deGuardes, mettet uit-

„ breeken \ an den middelmuur aan den anderen zullen werden ge-

„ bragt, ende zulx daar van gemaakt een gemak van ontrent 5^

„ voeten lang en -ia voeten breed , ende dat 't zehe zal worden

3, geapproprieert , omme daarinne by provifie de A^ergaderinge van

3, haar Ed. Groot Mog. te werden gchouden , ende wyders tot de

35 ^^ergaderinge van de Heeren Gecommitterde Raden , gcduurcn-

35 de den tyd als boven 5 zal werden geaccommodcert het gemak
55 nevcns de voorfz. gedeftineerde Staatsgewyze\'ergaderplaatze ten

3, Zuit-oollcn gelegen, lang ontrent II en breet i8 voeten, ende
„, dat de verdcrc gemakken? aan de Weftzyde van dczelve Verga-

der--
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derplaatze, fh-ekkende na de Vyver tot de vertrek-kamer van
haar Ed. Or. IMog. ende het houden van particuliere befoignes
ZLillen werden geblfuikt en daar toe bequaam gemaakt ; en naer-
dien door de nieuwe timmeragie de tegenwoordige Secretarie van
Jiaar Ed. Gr. Mog. atgcbrokenzal werden ; Is op 't rapport' en ad-
vys van de vooiiz Commillarillen, die daar op alvoorens gehobrt
hebben de conlideratien van den Ileer Secretaris Beaumont , me-
de verftaan en gerefolveert , dat in plaatze van dicn tot de vooriz
Secretarie mcde zal werden geapproprieert ende gebruikt het ein-
dcllle vcrtrck beneden , ende gelyks de aarde , ftaande aan de
voorfz zuitooll-zyde van 't Ilof , alwaar voordezen de Secretarie
van ha^r Ed. Gr. Mog. gehouden is gewcell , zynde lang ontrent

„ 17 ende breed zo voeten, gelyk al 't zelve op.de Caerte figurative

„ ofte grondtekeninge de voorgemelte Heeren Gedcputecrdcn in

, Jiandengeftek, aangeteikent is, ende zal deze Refolutie , nevens
de vooriz .grondteykeninge de Ilceren Raden en Meeilersvan de
Rekeningcn van Jiaar Ed. Gr. Mog. I^omeinen voorts werden toe-
gezonden , met aanmaninge om de voorgeroerde vcrgaderplaatzen
en gemakken in manieren voorfz ten fpoedigiten te appropriercn
ende te voorzien van alle 't geene bevonden zal werden dacr
toe nodig en dienffig te wczen ; En zyn de Heeren Gccommit-
teerde Kaden mede verzogt te helpen bezorgen, dat voor de we-
der byeenkomften van haar Ed. Gr. Mog. Vergaderinge 't guht
voorfz is,naer behooren mag werden geeit'echieert , en inordre^ge-
bragt. ' '

55

V

»5

55

55

55

3)

55

55

55

35

35

35

Deze boven-befchrevene kamers wierden nadcrhand ' weder tot

liaare voorige gedaante gebragt, en, wanneer de iDcroemde IFillem

de III. van dien naam , i^rinfe van Oranje , in den jaare 1671 tot

Kapitein-i^iCncraal en Stadhouder van deze en andere Provintien

wici d vcrheven , ten zynen aienfte en gel^ruik ingcruimt , als zyjidc

dit weitclyke gedeeke van 't Hofal van oude tydcn geweelt het quar-

tier of reiidentie-plaats der voorige Stadhoudercn.

"

A an dezelve weltzyde ten zuyden de grote tooren, en zulks ondcr
de eerftgcmeldc kamcr , is dc FhiantU 'van Ho!land , beliaandc uit

drie vertrekken , het eerlle voor de Klerken alleen ; het tweedc

,

voorheen geweeft de vergaderplaats van haar Ed. Mog. de Heeren
Gecommitteerde Raden , zoo als uit de evengem. Refolutie te zien is

,

voor de twee Commifen ; en het dcrde voor den Boekhouder ,en an-

dere Klerken , mede van de Einantie.

Naaft daar aan is des Stadboiiders-poort , zynde een der drie poor-

ten, die het Binnenhof aflluiten en bevryden , hebbende deze den
naam van des Stadhouders-poort in laatere tyden bekomen , niet al-

leen om dat de vertrekken en apartementen van de Stadhouders in

der tyd daar boven komen , maar 00k wel voornamcntlyk om dat

deze poort by dezelve gebruikt wierd in't op en afiyden van't Binnen-
hof, voor welke en niemand anders , buiten de op en aftrekkende

Wagt en Juftitie , zy geopcnt werd.

Deze poort voorbygaandc , ontmoet men onder dezelve galdcrye

cerft den ingangtotdeCor/xv de (gardes van het voetvolk alhicr in den
Hagc

als tot

het hou-
den van
deSecrp.-

tarie.

Dezelve
wierden
nader-

handwe-
dtr ten

dienfte

van den
Stadhou-

dcr::;gc-

ruimt.

Fmantie
Vim llol-

land.

Stadhou-

den-

poort
;

waarom
200 pe-

noelTit-

Corps de

garde

voor 't
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Hatre ^arniioen Jioudendc , omme ten alien tyden , daar de dienft en

nood Van den Lande vefeiicht
, geemploieert te konnen werden;

en daar ncvcns aan het vertrek voor de Officieren van 't zelve gar-

nizoen, de hooftwagt aldaar hebbende. Baar aan volgt het Komp-
toor van den cxpedicrenden Klerk van de lleeren Gecommitteerde

Raden ; en \^at verder ten 7,uiden is de Secretarie van Holland-, be-

ftaande tans in i\ve:Q vertrekken , het kleinfte voor de Premier-klerk

en het groote voor de andere Klerken. Zy hadden voorheen hun

komptoor t'einde de Franfche kerk , niet verre van de Veigader-

kamer van haar Ed. Gr. Mog. ,zoo als uit de volgende Refolutie van

(Jen %z. ^pril 15-88 te xien is :

„ De Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland aanmer-

„ kende , dat zedert de aankomlle van den Grave van Leyceftei*

5, l^innen dezen Lande van Holland , het Comptoir van de Klerken

„ van de Staten voornt. , in der nood getranlporteert heeft moeten

„ werden in het logys van Jacob Sproncx, Bode van de Staten,

„ ende dat dezelve tot no Ji toe aldaar , by gebreeke van andere

3, plaatze, Jieeft moeten werden gecontenteert , ende verltaan heb-

„ de , dat jegenwoordelyk zekeie bequame piaetfe refponderende

„ feynde de kerke op het Hof alh'ier in den Hage , daer toe geappro-

„ prieert en geaccommodeert zoude mogen werden tot vorde: inge

35 van des Lands dienlle , en goede bewaarnilfe van des gemeene

35 Lands ftucken ; hebhen geordonneert 5 en o.donneren by defen,

35 dat Jiet Comptoir van de Klerken van de Staten in de voorfz

55 piaetfe zal worden getranfporteert , en dat dezelve piaetfe , over-

35 mits de goede gelegentheyt van dien , d ler toe fal blyven ^edeiU-

,3 neert, ende dat overzuks die van de Kamer van Rekeninges- de

35 de voorfz plaetze daer toe zuUen laten openen en gebruyken 5 tot

3, dat anders daerinne by de Staten voornt. fal wefen voorfien en ge-

35 ordonneert. By de nieuwe timmeragie van de Staten-kamer , is

de Secretarie 5 van daar alhier overgebragt en ten tweedemaal ge-

plaatft geworden '' d).

De zuidzyde, die in oude tyden, en zelfs nog tot den jaare 1^60,

als blykt uit het Kaartie van Guicciardyn, llegts met een muur was
omvangen, is tans met woonhuizen bezet 5 onder weLe llaat de

Dnikkerye zoo van haar Ed. Gr. Mog. de Heeren Staten van Holland

en Weftvriesland als van haar Hoog Mog. de Heeren Staten Gene-
raal der V^ereenigde Nedsrianden ; en naall daar aan ten ooften bet

has van den gewezen Poortier van den Hove. In voorige tyd.n wa-
ren^er verfcheide Poortiers , en byna 700 veel als 'er poorten aan het

Hof waren5 die alle van den Graaf hunne commiirie ontfingen. ten
was 'er van de Voorpoorte 5 nu gemeenly.< genaamt de Gevangen-
poort ; een van de uicerile poorte 5 flaande tudchen de Cingel en de

Hof-ftraat ; een van de agterfte poort 5 nu de ooflpoort , by den
Hogen Rade ; een van de binnenlle poort , tans de Stadhouders-

poort ; en dan nog eindelyk een overfte poortier , die ongetwyilelc

deze zal zyn geweeft: 5 die alhier zyne wopnplaats hadde 3 gelyk ee-

nigzints af te nemen is uit de volgende CommilHe :

'> JO-

(J) Zie Refolutie van den 7. Mel i5f a hier vooren gedrukt.
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35 JOIiAN, &c. cloen cont alien luden, dat wy om fonderlinge

55 diinl>elike dienft wille die onfe lieve gcm'mdc Reiiibraiii ^reiitszoe/i,

55 onfen lieven geminden oemlienogJa/i'va/iBejeren fair, redagtenis

55 gcdaen heeft, en ons of Code \\il5namaels doen macli-.den ielven

55 Kembrant gegeven hebben en ..even mit defen brieve fyn leven langh

55 onfeh Overlte Poirtier binnen onfen Hove van den Hage die te

55 hebben, te houden en te bewarcn mit alien renten, nutfchappen,

5, profyten5 vervallen en toebehoeren als daer toe ftaen en geliker-

55 wys en in aller manieren als Pellegrim Vv'yertszoen die te bewa-
reri5 en in voertide daer of te hebben plach ; Cntbieden dairom
tn b'eveelen onfen Rentmr. vain Noirthollant die nu is of namaels
wefen fal , dat hi den voern. Rembrant dair af van onfen
wegen wtreyke en betale die renten 5 wedden en nutfchappen
voerfz 5 fonder meer beveels van ons dair of te hebben , want wy
dat gedaen willen hebben. In oirconde, &;c. Gegeven in den
Hage op ten achtften dag in 't jaar ons Heeren M. CCCC. vier-

entwintich na den lope van onfen Hove.

55

33

35

Het zelve huis werd jegenwoordig by de Graaffelykheids Reken-
kamer verhuurt , en de geene die het Poortierfchap bekleed ( e)

,

geniet nog jaarlyks zyn aandeel in de onkoften , vallende op het ver-

heifen der Leenen (/'). Nog is aan dezelve zyde , als men verder
treed om na den Hogen Raad te gaan , de Rtjad en Rekeiika?ner der
Domeinen van den Huize van Oranje 5 laatft bezeten en met'er dood
nagclaten by wylen zyne Koninklyke Majerteit van Groot-Brittannie
ffillem den Itl. Prinle van Oranje, vveike eerll te Breda zynde ge-

weell, in 't laatft def zeftiende eeuw van daar herwaarts is gebragt
geworden. Ilet gebouw is van buicen van geen aanzien, zynde voor-
heen gevveeft een woorlhuis van palticulieren , van wien het zelve

tans nog gehuurt werd ; dog is van binnen voorzien met verfcheide

bequaame vertrekken tot het verrigten vanzaaken aan den gemelden
Raad hoorende ; onder dezelve is wet het voornaamfte de Raadka-
mer. Deze Raad bellaat tans uit vier Raden, waar van 'er twee te

gelyk Auditeurs zyn, een Griffier, een Treforier en een Commis;
werdende de Treforie gehouden in en naall de zuid-tooren van Jiet

Hof , niet verre van de trappen van de Zaal. Hen weinig verder aan

dezelve zyde van den Raad , vind men het Goiid en Ziherfinits Keiir-

biiis van den Hage , eh naalt daar aan in den Jioek ten wcllen van den
Hogen Rade , de Generaliteits Muntkamer ^ A^elke verlbekt tot de
vergaderplaats van de Raden en Meefters-Gcncraal van de Munte
der vereenigde Nederlanden , en derzelver Eflaieur , wanneer zy by
den anderen komen over zaaken de Munte betreffende , dewy! aan

hen is toevertrouwt het toezigt en de zoi'ge over de Munte met den
gevolge en aankleve van dien door de ganfchc geunieerdc Provin;-

tien , als mcde de zaaken rakende den handel der Juweliers en Zil-

\V ver-

(^) De Poorticr werd tans by de Gecommitteerde Raden aangeftcit ; zie By-
Idge M.

(/) Zic Bore van d^ Leenen-, 6. deel,^ kap. 4. pag. 518.
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verfmeden , ElTaieurs, Rafineurs, WiHclaars en diergelyke ; en ne-

men tlerlialvcn ook agt op de ondeihoudinge van dePlaccaaten,Keu-

ren , Inftruftien en Reglementcn op 't Ituk van de Munte , (Sec;

doende dc ovcrtreders calangeren en de beledigden vergoeding gc-

nieten. Jn cas van difputen over de alloy, eliay, gevvigt en wat des

meer is , decidcert dit CoUegic I jy arrcfl. Het zelve beilaat uit drie

Raden en Meclters-Generaal van de Munte, een Eiiaieur-Gencraal

en een Secretaris.

Dit is 't geen \vy gemeent Jiebben beknoptelyk wegcns de kamers
en vertrekken tot het ganfche gebouw van 't liof beiioorende , de
curieusheid van 't gemeen niet geheel onwaaidig te zyn , zonder ons
met omftandigheden of vertrekken van minder g^wigt en gebruik
op te houden.

BlNNEN-
HOF.

Zwaare
yzere

fpil al-

daar.

Onge-
twyf'clt

uit e^ii

Blyde.

HET B I N N E N-H OF..

Binnen den omtrek van dit gebouw is een groot vierkant open
plein , 't welk men het Bimien-Hof noemt , alomme met klinkerts

beftraat , en aan de zuitzyde en voor een gedeelte aan de weltzyde
met een ry zwaare regt opgaande linde-boomen beplant. Aan de
eerftgemelde zyde regt voor 't huis , 't gecn tans tot een koffyhuis

werd gebruikt, legt een zwaare yzere fpil in den grond vaftgehegt,

vvaar van het gemeen uit onkunde beuzelachtige vertellingen heeft

voortgebragt , dog de eenvoudigheid der zaaken beilaat alleen daar
in, dat dezelve fpil uit een machine, by onze voorouders genaamt
een Blyde ^ en by de Romeinen Ealijia , waar van de aftekeninge by
Vitruvius (^) te vinden is, welke men ouwelings voor belegerin-

gen van fteden , kafteelen of andere fterktens pleeg te gebruiken

,

om daar mede , even als nu met de mortieren , Tleenen over de
muuren te werpen , en alzoo de bezectelingen tot oyergave te dwin-
gen. Zodanigen Blyde ^ zegt Matth. van der Houve ("/)) in zyn
Hantv. Chronyk , gebriiikte Hertog IJ^iUem van Beyeren , ivamieer by
in den jare 135-0 het huis te Rofenbuirh belegerde^ en 'can zodanige
Blyde ^ vervolgt hy verders, ii nog een groote dicke fwaare yfere fpil^
by de verjiandigen genaenit de BIynagel , te zien in ''s Gravcnhagc op

het Biiytenbof, die zoojivaer is, daize niemand {zoo te zeggen ) op-

heffen kan : en daarom aen beide einden -va/lgemaakt p op dat hem nie-

mand en zoude verfieren. Het weJk mor dezen door al te groote ver-

metelheid

ig ) Dc Jrchite&ura lib. X. cap. 1 6 .. en ook by Mutth . vander Houve, Charte- Chron.

2. hoek^ kdp. 6. pag. iip. als mede by Goiidhoeven, pag.'it. befie nf laatfte druk.

[h) Ter aangehaalde plnatzc. Wat eigendyk een Blyde zy, zieLipfius, Po-
horceticun lib. 3. Dial. 3. Kilianus op 't wooid Blyc. Van die oorlogs-inftru-

mcnt vind men mcermaals gewag by Mclis Stoke, en wel inzondeiheid pag. 1x4.
alwaar hy de deelen van eenBlj'de eenigzints befchryvende , meld van zoo groote,
dat ze fteenen wierpcn van 500 pondcn gewigts. Ende Goudfche Kronyk pag. 102.
tekcnt aan,datGiaaf /^/7/fw dc vierde Utrecht bclegerende,met agt zuike Blyden
de ftad beuktc

i en pag. no. dat Wcnog ^albert -van Beyeren drie zodanige ge-
briiikte in zync belegering van Delft. J. van Vondel gebruikt ook het woord van
Blyde, om die:gclykcn ilormtuig tc bctckenen , in zyncn yirgilius in rym., het IX.
bcek van Eneas

.,
pag.

:^-^f.
zeggendcj

„ Gelyk een blixemftrael uit cene Blyde fnort.

II
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55

55

35

35

3)

33

35

9fietelhe!(f ivel gcfchtet is. Hier uit zoude men rhoeten befluiten , dat

deze fpil voorKeen hebbende gelegen op 't Buitenhof , naderhand

gebr^gt is geworden op 't Binnenhof , ten ware de gemelde Schry-

ver zig in de benaminge van de ]ilaats Vergille.

Deze en diergelyke oorlogs-inibumcntenVierden alhier op 't Hof
bewaart, daarze van daan gehaalt wierden, als de Graaven het een

oft ander Hot , kalteel offterkte wilden beftormcn , gelyk te zien is

uit veiicheide extratlen uit een oude rekeningc , by den Rentmr.
Gencraal van Noortholland in der tyd gchouden we::ens on\oll:en

gevallcn in 't l:elcg van Rofenbitrcb , Binchorji en Polaiien , welke
dczelve Schryver ons in zyn evengemclde bock ( /

) mededeelt, al-

waar onder anderen ftaat : „ Item wtgegcven omme desmen behouf-

de ten coit-behouf in de bouye mitten gefchelfchipvan binnen den
Hove ende van den beeftcn dicre toebehooren , en overmits An-
fem en andere drie myns Heeren backers die in den coft waren

5, vij. vvekcn, doc fy daer 't broit boccken (dat men at in 't heir

van Toofenburch , Einchorft ende Polanen ) ende overmits den
Madders ende den Iloyers , den Wagenaers , den Vorekelaers en-

de den Lc;:gcrs, die myn Heeren hoy mayden , hoyden , menne-
den, vorckclden en hemelden , ende overmits den Waghenaers

3) die den liof-turf ten Hove menneden ende die hemelden, ende 't

gemiene Ambocht dk den Eveiihooge itten Haga 'voerden voor Pola-

nen , van Polanen in Haga , jioch iiten Haga ter IVaddinge , &c.

En in een inder Extraii uit dezelve Rekeninge : „. Item wtgegeven

5, by Jannes Wten Landier ^van eenen Evenbooge , die men timmerde

55 in den Hage op V Hof, om Polanen mede te ftormen.

Ann dezfen fpil wil men, dat in voorige tyden zoude zyn vaftge-

maakt geweeft de HoF-BEfeR, dat is een maxinekens verken, die

alle jaarcn op zekeren prccifen dag by die van Utrecht aan den Hove
\"an Holland, als een homagie en tot een teken van onderdanigheid

,

jnoeft werdcn gegevcn. De oorfprong dezcr zaake vind men by
geenen Schryver vermeld , of in eenige onzer jaarboeken aangetekent,

en is derhalven voor ons t'eenemaal dudter. ligter vvillen zommige
bevveeren , dat de oorzaak daar van nergens anders is tMiuis te bren-

gen , dan tot de in\"afie en plonderinge van den Hage in den jaare

ifiB, door de G elderfchen onder Manrten van RojJ'iim gedaan; en

dat vermits het zelve wel meell was gefchied door toedoen van die

VanXFtrecht (k^-> Keizer Karel-, wanneer hy het volgende jaar de

flad Utrecht by verralVmg innam , en namaals de temporaliteit , of

werreldlyke en Princelyke fouverainiteit daar Aan 00k by verdrag be-

quam5en dezelve alzoo aan zyne tytels hegte (/), hen tot een ftraffe

en een eeuwige gedagtenille van zoo ftout bellaane daad zoude op-

gelegt hebl^en het leveren van eenen Beer jaarlyks aan den Hove van

Holland. Hoe 't zy , dit is zeker , dat de Magiflraat van Utrecht ver-

W % pligt

(/) 2. boekf kap. 6. pag. 151. en i\t. Als mede Goudhoevefi in tyne byvoeg-

zclen, /)i2^. 81. hejle druk.

(k) Slichtcnhorft, Geld. GefchiedeniJfen^XI.bnck^ pag. 400. §. zio.

(/) Zie hicr van Goudhoeven, pag. fSp. fpo. en fpi. En inzonderheid Slich-

tcnhorft, ter aangehaalde plaatze^ pag. ^of. en. ^11.
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pligt was alle jaaren op z.ekeren gezetten dag aan den Hove op te

Ijiengen zodanigen Beer of Zwyn , die als dan aan een paal , en niet

aan de meergemelde fpil , zoo als by vervolg zal blyken , ftaande op

het Binnen-hof , eenige dagen ten toon wierde geflelt , vervolgens

gellagt en verdeelt. Welke verdeelinge in den jaare 16043 uitwy-

zens hct volgende Extracl: , op deze wyze gefchiedde :

„ Zyne Kxcellentie myn Heere Grave Mauritius i:aii

„ Naffauy als Stadhoudcr van Holland, ""t hooft.

R A D E N.

Mr. Fredvrik Verhorfi. x ftukken.

Mr. Frmifois de Koiiinck.

Mr. Nicolaas. Crombolt.

Mr. Adi'iaan de Jong.
Mr. Pieter Couwenbttrg van Belois.

Ml-, Henrick Rofa.

Mr. Mmilius Rodendaal
Mr. Johan Buys.

Mr. Floris Schoterhos.

Mr. IVilkm 'van Zeveiiter. < elk i flak;

De Weduwe van den Raadsheer Mr. Leonard

„ Cafeiibroot.

Den Gn'Siet ^ntonis Diiyck.

Den Procureur-Generael.

Den Advocaet van Oldenharne'oeJt

De fes SecretarifTen van den Hove.
Den Rentmr. van de Efpargne.

J)

if.

35

33

33

33

33

35

33

33'

33

33

,3, Aldus gedaan ten Burele van der Kamere van Rekeninge in

„ cfen Hage dezen ix. November 1604. Onderftont my tegenwoor-

33 dig. Ondercekenc

,

D. VAN SANTEN.

Wanneer die van Utrecht in den gemelden jaare 1604 wederom
na gewoonte eenen beer hadden gczonden , en dat dezelve gellagt

zynde , gortig wierd bevonden , fchreef de Raad aan de Regeering

van Utrecht daax over den volgenden brief:

Aen Scbout, Burgemeefters en Raiden dei:

Stad Utrecht.

I

i3rie£vaa

deft Ht)-

veaandc
Regee-
ring van
Utrecht

daat ov«r

Zdekj TPyfe, rooifteiiige^feer difcrete Heeren en goede Vrienden.

OP denxxj clefer maendt voornoen is alhier op 'tHof gelevert

den beer , die uwe E. naer ouder gewoonte en de contrac-

„ ten onderliRge gemaeckt y gewoon en fchuldig fya op dien dag

„ hier te levercn , dan mdien den felven beer by den Rentmeefter

„ dcr Efpargne was doen flagten , is den zelven gortig en vuyl be-

5} vonden,

53

3>

II
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35

15

55

-15

53

5)

vonden j als uyt de ingeflbten ade te fien is., en want aJlen ireden

vereyfc, dat iulken erkenteni^e in goet en oprecht goed werden
gefonden , hebben wy niet konnen nalaten U£ daer af te verwit-

tigen , ten. eynde met den eerftjcn een anderea beer gefonden mag
werden , die goet en ganfcli is y en voor 't toekomende Iulken toe-

figt gedaen , dat geen ongaeve beer mecr gefonden werden. Hier

niede Edcle &c. willen wy Godt Almagtig bidden , Uwer E. in

lange voorfpoet te willen Ipaeren- In den llage defen zz Novem-
ber 1604.

OnderjlomU35

„ UE. goede Vrienden en nabuyren de Raiden over Holland ,,

,5 Zeeland en Vriesland , en die van de Uekeninge vaa ciefelve

„ Landen.

Hart viel het die van Utrecht dczc zaake te moetcn ondcrgaan , 't

geen hen derlialven by vervolg van tyd menigmaal Itoftb tot klagten
heeft verfchaft. Onder anderen fchreven v.y in den jaare i6ii ee-

nen brief aan 's Lands Advoeaat den Heer Johan van Oldenbmrne-celt-y

waar in zy tern hooglrem klaagdem , dat men liunnen beer aan eene
kaak leide , en dat de jongcns daar mcdc tot hunner fchimp en fpot

veele infolcntien en baldadigheden bcdreven ; verzoekendc dcrhal-

ven vriendelyk >dat daarinne mogte werden voorzien. Dog het ant-

woord , dat zy daar op bequamen y beitond allcen daar in , dat zy
raocfteii weten , dat de Beer volgens oudc gew^oonte

( more imijor-

7^um ) aan eeaen paal op 't Hof moet leggen , maar dat men in 't toe-

komende de ring en 't yzer van den paal wel wildc afilaan, op dat

dezelve geene kaak zoude gelykenen (;«). Die van Utrecht liier-

medc niet voldaan of vergenoegt zynde , vernie«wdcn na. vcrloopi

twee jaaren andermaal iiunne i:)ege€rte door den mond van een hunner
Burgemeefteren J zeer ernjftelyk verzoekende, dat de Ecer, ziondcf

aan den paal ten toon te ilaan , direct uit de fchuit na den llagter

mogte werden gebragt. Waar op het llof, na gchoudc deKberatic,

op den 10. Noyemb. 16 14 aan den Kentmeefter-Clencraal van Noort-
hoUant Fkter Chrifiiaenfz Bor , die wegens de gemelde Afagiitraat

de voorfz, propofitie hadde gedaan , antwoordde , dat het aan hen
niet i\ond om, daar over te konnen difponercn , als rakendc het regt

van den Souverain , maar dat zy wel mogten lyden, dat de Beer
Uiegts voor eenen korten tyd, al was 't maar v^n een half unr , aan den
paal wierdc gek^t (7/). Eindelyk heeft de Magiiib-aat van Utrecht,

na veele aangewende moeiten , in den jaare 1615- \my de Statcn van
Holland verworven volkomen remillle en q.uytfchelding'C van dca
meergemelden Beer , waar voor by provifie , volgens Kefolutie van
den 16. en 17- Julii dcs zelven jaars, aan iedcr Lid van den ^laad

wierd toegelegc wcekelyks een koppel konynen , te vinden. uit het

komptoor van de cxploicten (0), ; en isnaderhand het zcKc vcrai^W 3 deft

(m) RegilHier van Notulen cu Refohitieu. van den Have gehouden ten. tyde van
den Gri&ev j^. BimJi , gequattcit B. fol: 162.

(») Ibid./o/. 10;. en 104. (a), IhiJ. /e/. in.
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dcrt in geld (/>) » 't geen men Beere-geJd noemt , en tans nog jaaf-

ly.ss uit het komptoor van de Rcntmeelter van K'oorthoUant betaalt

veid ,
penictende de Prelident daar van dertig gulden , en ieder

Kaad, mitsuaders de Griftier en Procureur-Generaai vyftien gulden,
als mede ieder Secretaris een gelyke fomme.

HET B U I T E N-H O F.

Ten weflen 7,00 als men de Stadhouders poort uitkomt , heeft meri

nog een twecde plcin aan 't Ilof behoorende , \ geen eertyds het

Voor^Neder, dog nu het Buiten-Hofgenoemt werd,2ynde veel groo-

ter en van verdere uitgellrektheid als het eerligemelde 't geen wy
200 even hcbben befchrevcn. Het zelve is 7.00 ten zuiden , wellcn

,

als ten noorden tans met aanzienelyke huizen verciert , dewelke

door een ry lindeboomen , die langs dezelve geplant zyn , des win-

ters tegens dc llormen en barre winden bedekt , en des zomcrs te-

gens de hitte der zonne aangcnaam bel'chaduwt werden. Onder de-

ze gebouwen munten wel inzonderheid uit aan de zuidzyde de twee
aanzienelyke huizen oi logementen der Jiad Leiden , naall den anderen
ftaande, waar van het eene is tendienfte en tot verblyf van de Hee-
ren , die wegens de gemelde ftad op de dagvaarden van haar hd.
Groot Mog. verfchyncn, en 't ander ten weften bewoont werd by
den Heer , die in der tyd in 't CoUegie van de Ed. Mog. Heeren
Gecommitteerde Raden zitting heeft , beide pronkende in den voor-
gevel met Ikds wapen ; En aan de noortzyde op den hoek van 't

gemelde Buitenhof het voortreffelyk bitis , toebehoorende de Gra-

.

vinne Douariere van Noyelles.

L'it de kaarte van Guicciardyn , die ontrentden jaare 1^60 fchreef,

is te zien, dat de zuitzyde van dit Neder of Buiten-Hof als toen nog
meeft onbetimmert was , en uit andere befcheiden zoude zulks bree-

der konnen blyken , indien de zaake wigtig genoeg was zig daar

mede op te houden. Maar zulks niet zynde, zullen we alleen kor-

telyk aanmerken, dat die grond te dien tyde nog behootde aan de
Graaffelykheid , en dat de Rekenkamer dezelve vergunde aan die

geene, die lull hadden dezelve te betimmeren , 't geen met kleine

woninkjes gefchiedde , gelyk af te nemen is uit de ledige erven die

agter dezelve open bleven , en die zedert , wanneer de gebouwde
huisjes zyn gekomen aan luiden van meerder vermogen 5 door dezel-

ve van de Graatfelykheid of van de bezitters afzonderlyk zyn gekoft,

en alzoo aan hunne erven gehegt zyn geworden ; gelyk de eigen-

doms-befcheiden daarvan de bewyzen uitleveren. De eerfte aanleg-

gers dier w^ooningen fchynen Bedienden van de Staten , van den
Hove,

(/>) Het fchynt uit de aantekeningc wclke men vind in 't Rcgiftcr van dc No-
tulen en Refoluticn van den Hove, gehouden ten tyde van den Griffier J. Du'tk ,

gequotccrt A. ful. ifj. , dat 'er al van tc vooren , in plaats van een Beer , nu en

dan geld is gegeven , dewyl het Hof by Refolutie van den 13. Jan. i6o(S ordon-

neerde, dat de 300 gl. voor Konynen-gcld, en 40 gl. voor Becre-gcld, zoude wer-

den verdeek over de p Raden en den Griffier, ieder / ji-if-4 , latende het ovcr-

fchot nog onder den Griffier tot nader ordre, en dat de Rentmeefter van dc Ef-

pargne uit 't Beere-geld nict zoudc trekl^en.
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Hove, of 00k van den Stadhouder te zyn geweelt (</). Ter plaat-

ze daar nu Itaat het aanzienlyk huis bcwoont by den Beere Gecom-
mitteerden Raad der Itad Leiden , llond voor een gedeelte het hnis-

jc gebouvvt by eenen L,illis ... wiens zoon iieter CjiUisz Kiggelaar,
na dac het in andere handcn geweelt was , het zehe weder koft in

den jaare 1578 ( deze was Schryiiiverker ^oan den Hove:, en naderhand
ook Coiitrerolleur volgens commillie by de Kamer van Jvekeninge in
den jaare i6zi verleent) en had ten ooilen het huis ( blyk dat het
ook al bebouwt was ) van D'/rk Haiinemmi Secretaris en Contrerol-
leitr van den Hove. Ten welten had het zelve huis den Dief/ieeu van
den Hage , gelyk 't zyner plaatze aangewezen zal worden , en daar
beneven ten weflen was al in den jaare i f94 bekent de StaUinge

,

welke in 1601. wierd gezegt te wezen de Jtalle van de koetspaarden
van zyne Exeelkntie , te weten Prinfe Maurits van Oranje. Van
welke op 't jaar \6j^. e;efproken werd , als zynde d^t Jial van de
koetspaarden van haare Hoogheid^, w aar door verftaan moet werden
Princelie ^/z/^-//^, Gemalinne van Prinfe Frederik- Henrik. '/.edert

dien tyd is dezelve ftallinge gebruikt , gelyk nog gefchied , tot het
Corps de giiarde van de Kuiterye, de wagt houdcnde voor den Rove.
Of nu deze dezelve ftallinge zy , dan of er een andere ergens op 't

Buiten-hof geftaan heeft , waaruit in den. jaare 1479. de Kabeljauw-
fchen in eenen oploop des Stadhouders , Heere Wolfert van der
Veere^ hengften haalden, is onzeker, en de duillerheid en 't gering
gewigt der zaaken laat niet toe verder onderzoek daar van te doen.
Aan de A\eftzyde ten zuiden is 'er nog een tweede ftallinge met

een koetshuis van veel grooter begrip , welke in de voorgaande
eeuw ten dienfte van de Prinfen van Oranje , als Stadhouders is ge-
bouvvt, dog in den jaare 1715' nevens andere Graaffelykheids goede-
ren en domeinen aan particulieren verkogt geworden.

Op het Buiten- of Neder-bofj dog aan wat zyde Qr) is onzeker ,

ftond

Deeerne
aanleg-

gers wa-
ren Be-
dienden

van de
Stacen

,

enz.

Dieffleen

StaUinge.

Tans ge-

bfuikt

tot het

Corps de

Guarde.

Tweede
Stalling^

iq) Dat 'er eenigc van deze bedienden alin den jaavc if 16 hebben gewoont
,

bl^'kt khiar uit het Oftrooi , 't geen Kcizer Kard in den gcnielden jaare gaf aan

die van den Hage , nopende het hcffcn en verhoogen van de cxcys op wyn en
bier, ahvaar onder anderen gezegt werd , dat van de gecne die in 't Nederhof refidc-

ren , allecnlyk daar van vry zullcn zvn onze Officiercn , als den HoufJJager , den

Smit , den Zimmerman , den Leydckker , den Controlcur van de iverken en diergelyke.

Ook had de Brandmeelter van 't Hof zyne huizinge op 't Buiten-hof , als te zien

is uit de volgende CommifTie ,
gcd;igcekcnt den 3 January i f77. ,, De Staten

„ van Holland en Gcdeputccrden van Zceland . . . hebben Johan Flory geguni gc-

„ geven en geaccordcert
,
gunnen . . . mits dezen , hec officie van 't Brandmeejler-

,, jchap van den Hove van Hollant., mit de huizinge en erve jlaande op 't Buitenhofin den

„ Hage , daer toe behoorende en vaccrcnde by 't overlyden van Jochim Myerop.
8cc.

(?) By Refolutie ^'rtK Je« 1^ Jugufii i6oy. ,, is Pieter Jansz klccrmaker op 't

Buiten-hof, hebbende van zyne Excellcntie verkregen by overlyden van zyne

huisvrouw , dc bewooninge van zeker huysken op '/ Foorhof , llaande op den

„ Noord-hoek van V Hal-fteegie, appointement van confirmatie vergunt. Indien

de naamen der pcrzoonen, waar aan de voorfz. giften door zyne Excellentie zyn

gedaan, dezelve waren, men zoude moeten befluiten dat het een en 't zelFde huis

zy gcwecll , en dat gevolgelyk het Lavandiershuis op den gemelden hoek zoude

hebben geftaan.

3>

i>
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ftond voorhecn het huis , eertyds genaamt de Lavanderye {s) of, La-

vaudiers-biiis 'van de Capelk van deu Hove , vvaar van het bezit em

gebruik zyne Excellentie Prins Mauriti-i ( na dat de goederen van 't

Kapittel waren aangeliagen en aan de Graaflelykhcids domcinen ge-

voegt) hadde geconfereert op de huisvrouwe van Geerlof Bonzer y

Deurwaarder van de Staten van Holland. Deze verwierf van de zel-

ve Staten by Refolutie van den 14 januarii i5'9o, „dat na den over-

lyden van des Suppliants huisvrouw , de voorfz. huizinge en erve

gcduurende 't leven van des Suppliants oudile dochter , by den

Suppliant of de zync gebruikt en bezeten zoude moeten vverden ,

zonder eenige verhinderinge of belet , niet tegenftaande eenige

andere giften ter contrarie. „ Daarna verkreeg hy nog by apof-

tille van den 23 April 161 1. „ de gifte van 't zelve huis op zyne

3, huisvrouw en kinderen ende ek van hen, en dat by de geene die

5, na den Suppliant en de zynen de gifte der vqprfz. huizinge gekry-

3, gen zuUcn mogen , reftitutie zoude moeten doen van 't geene aeri

5j dezelve vertimmert of anderzints over reparatie betaalt zal wezen.

Wat de gefteitenilTe van de Noordzyde in voorige tyden belangt

,

daarvan hebben wy geen genoegzaame bewyzen konnen bekomen.
TJit het evengemclde kaartie biykt , dat dezelve zyde in den jaare'

i$6o als mede in 1^70. 00k voor 't grootfle gedeelte iiOg onbetim-

mert en ledig lag. Niettemin is het zeker , dat al ontrent den jaare

1400. des Graaven F'a/kenhof A\d':\AY geftaan heeft, waarin de valken>

havikken ( ^ _) 3 tarffeti en andcrc edele vogelen tot vermaak en plai-

zier

(s) Men ziet in dit woord Lavanderye^ en in dat van Laiandicr, een bewys
van de trotsheid der Kerkelyken, en van hunne zugt , om aan alles wat hen be-

trof, hoe gcring en hag , door Latynfche en by 't gemeen onverllaanbaare bena-

mingen, eene agtbaarhcid by te zcttcn. Zoo noemden ze dc gcmeene eCtpiaats m
de Kloofters refeSioriuni, dat by de onkundigen in revcnter bedurven is: de gemce-
nc flaapplaats hietten ze dormitorium , waar voor men dermitcr quanfuis in het

Duitfch uitbragt. En nadien lavare in 't Latyn waflchen en reinigen bcrckent

,

zoo zyn ook in de middel-eeuw bekend gewecft Laiandare en La%-andarius ^ by
den geleerden Du Cange te vindcn, voor waflchen en een opzigter over die geene

die 's Vorften lywaat reinigen moeftcn j die nog heden in 't Franfch , met den
naam van Lavandicr bekend is. Zoo als ook Lavcindiere genoemt word , een

hulp of dienitmaagd van een wafchccr , volgens het woordboek van Furetiere.

Dierhalven houden wy voor zeker, dat even gclyk dc huizen of Ichutircn, alwaar

der Vorften lywaat gewaflchen wierd , Lavandaria^ en by vcrbuiginge /.a^'^^ij'f-

?>'£» genoemt wierdenj zoo ook het aanzienlyk Collegie der Kaniinnikcn ten Ho-
ve, om aah die kleine zaak aanzien te geven, hun waich-huis de Lavanderye heefc

doen benoemen. Welk huis dan ook genaamt is hec Lavandiers-buis , om dat

hun opziender over dat huis en dat wcrk dien titel droeg. Dat de Lavanderye en
het Lavandiers-huis^ in de twee bovengcmeldc Rcfolutien diftindclyk vcrmelt, een
en het zelve waren , is daar uit klaar , dat beidc befchreven wcrden op dezelve

plaats te hebben geftaan, want dat het Foor-hofecn en het zelve is met het Buiten-

hof^ is hier vooren al gebleken.

(/) Dat de Graaven in vroegc tyden tot hun vermaak alhier havikken hieldcn,

blyktuitverfcheide Commifficn. Dus gai"Hcrtog Jalbert w«^fjcrf«aanjan Arents-
zoon zynen havikkier,een weddc met ecu paar klcdcren en een wmter-rok, gelyk zyn
jager in Noortholland hadde, by ade gedagtekent in Halle des vrydachs na Tranfla-
rionis Martini anno 1565 j gelyk mede een wcdde met een kleed , als daar toe
flant , aan Willem zynen havikkier

, gcgeven tot Canoyt op den Icjlen dach van
Meye anno 1370.
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zier van de Graaven en daarna van de Stadhouders (i;) in der tyd 111172)-

ondeihouden vWcrden. iiet zelve werd in een Sententie van den a.-np'r-

Hove vaniiolknd gedagtekent den ^o December 1492 (^) 00k het

IIoii(fe/i'iJi//s gQnocmt , ongetwyrieitjom dat daarin mcde des Graaven ko.^t

en ii^tadhouders jagthonden opgeiiocenwierden. Dit huisisnog in we-
zen, en gelegen tenvveiien iiet huis.van de Gravinne Douariere van
ISoyelles , fclioon 't nu ^van zyn. oude gedaante en voorig gebruLk
t'eenemaal ontj)loot is ; 2} nde pok nevens andere Graaiielykheids
goede.en, in den jaaie 17x5. by koop aan particulieien ver.vreemt.

Aan dczelve zyde 5. zoo als men den evengemelden noordcr hock ^'''^poor--

omLaandc eenige treden \oorwaards gaat, heeft men de Foorpoorte ^^hIz/.
van den Hove van Holland-, aldus genaamt, om dat die de eerile en
voori-.e poorte van 't Hof is. Wanneer dczelve gebouwt zy, kan <^"?h-

'

met geene vaitigheid flip bepaalt vverden , fclioon 't wel te ver-
''^"^^^''''"

moeden is , dat ze al in den be4inne by den eerilcn aanlep: van 't Ko- boum^'
ninglyk paleis, of immers kort daar aan, ge{lic,t is gewoiden tot be-
veiliging en verzekercheid van 't Hof. in de oudile brievcn , die

ons aani aande deze poort zyn bejegent , wcrd dczelve , na dat zy
tot een gevangenhuis was gelchikt, genocmt des Graaven fieen -, ge-

vaiigenilfe QTiJiokke , om dat aldaar wie.den opgcj'oten alle Jioog- ^^^..
misdadigen, welker beregtin:.;e de Graaven by 't verleenen van Pii- ^.cm d.ar

vile Jen aan zig afzonderlyk hadden l^chouden , als namelyk , die i" be

ich\Adi^\\^.\'Qn-^'Xi'\2')Ioord:,Moord-biaiid ^Ree 01 Raa-rooj {x)y Fron-

(v) Hoc in den iaare 1479 des evcngcmeldfn Sradlioudcrs vallscnicrs, nit den
vclde mec hunne vulkcn op de hand komcndc, op dc PLiats , da-.ir het I'alkenhuis

loen tcr tyd mcde op uitquam, door de Kabeljaauwrchcnbcfprongen en aangetalb

wierdrn, is te lezeo by Goudhoeven
,
/i«g. ji8. en by Heemskeik, Bat&v. Arkad:

fag. 23f.
(w) Geregift. in 't Scntentie-bock van den Hove van Holland, beginr.cnde 14.

Oftob. 1491 en eindigcndc if. Deccmb. 1494. gcquoc. Z.

{x) Dewy] d.-ze woorden en misdaad eenen iedcr niet even bekent Z}n, hebbcn
wy niet ondicnftig gcoordcclt, dczelve wat nadcr te veiklaren, en mitsdien tot op-
helderinge hier bv te voegcn, dat dc oude Hollanders het doodkleed nocmdcn een

reeo'i raa, en dienvolgendc dcze ondaad Rce oi Raa-roof , dat is bcrovinge dcr

dooden, en ftelden dezelve mede ten hoogilen llratbaarj zelfs met de dood , tot

zoo \cnc d^ii Raa-ruof ^ als een der allerzwaarlle cuvcldaadeil , zelfs niet en vcr-

jaarde binnen jaar en dag
,
gelyk wel verfcheide andeie halslhafFelykc misdaaucn.

Ten dczen opzigte is aanmerkelyk een Handveft door Hcrtog Jalbcri lan Beycren

aan Warerland
,
gegeven op fince Pictersdach ad Cathedram des jaars 1387 na

den loopc van den Hove van Holland J alwaar deze navolgendc woorden gelcezen

wordcn. „ Voort waar icmant in Waterland , die tcgen ons breiickich wordc
,

,, ende van den breucke binnen 's jaers niet dacr af aengcfproken "worde , die zou-
,

J, de daer of quyte welen. Ende alle deze voorfz. punftcn geloven wy voor ons

}« en onze nacomelingen hem en heure nacomelingeu eeuw click duerende , vaft en

«i geftade te houden. Wtgezondcrt woor/, moortbranty 'vrnmvch-'vcycraft^ ghc"jsa-

>, pent teghen vas fclfs /y/ epde Raa-roof ^ dat is te verftaan, zoo 'xic ccner dooden

„ man beroofds, en dat fy;i benanie ^ of wie een dooden man uyt onfenLandc in een

„ ander Land voerde: of vemant van der ^algc of van eencn rade name , buytcn

5i oorlof van ons'of van cnicn Builliu} of (oo w'lc kcrken beroofdc, dat zullen \vv

„ berechtcn mit oofcr hccrlichcvt , alfoo vcrre als wy 't in der wacrheyt bevin-

„ den, dat die fuckcn aifdag^'jcnict zyp.. . AVfint van oiids wicrdcn de dooden by
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iveii-kragt , vcrvalfchen 'van munte of 'uan brievm (y) -> beroviiig en

jcbciidin]i, van 's Graaven ivildeniilJe^ ook die zig tegeiis dcs Graaven,

l)f ivapc/ufeii , en eindelyk die den Graa-ve van zyne Heerlykheden ver-

mhideren ivonden {z}\ welk laatfte in die bedroefde en verwarde

tyden vanlioeks enKabeljaauvvs een overvloedige Itoffe w as tot van-

p;en en befchuldigen van vcclc onnozclen. Do^ daarna wicrden ook

allerwegen uit Iteden en plaatzcn andere en geringere misdadigen in

groo::en getale {a) herwaarts gebragt , waar door deze poort den

gemcenen naam van de Ge-vange/i-pooft laequam. Tans werdcn aldaar

liewaart niet aileen criminecle misdadigersjdiebydelloven van julti-

tie, maar ook de zulke , die by andere Hooge CoUegien alhicr in dert

Hage refiderende, te weten de Gecommitteerde Raden van Holland,

den Raad van State der verecnigde Nederlanden 5 den Raad van Braband

en Landcn van (^ver-Maze , mitsgaders den Hoogen Krygsraad , ge-

apprehendeert en te recht gellelt werden- Ook zitten aldaar de gee-

ne>
de oudc Duytfchen en onze vooroudcren met cen koftelyk kleed aangcdann en be-

graven, zomtyds ook met kleinodien, goude ringen en diergelykc vercicrzelen ,

'c geen dan ooizaak gaftot deze dooden berooving. Die gecne , die de doodcn

ontwaden, dat is ontkleden en het zclve doodklecd aantrokken , wierden genaamt

Jieeiuers o( Raawcrs , en zoo het viouwen warcn Rceit-wfters of Raawjiers. Zie

veiders Alkemadc , Inleid. tot bet Ccremoniel , XX. Hooftdcel.

{y) Zie dienaangaande het Handvell, door Heitog WUkm van Beyercn gcgcwen.

aan Monnikendam den 7 April 1404. na den lope van den Hovej alwaar gezegc

werd} „ In den eerilen loo en zuUen geen Scepenen te fomen fittcn in onfen Ge-

,> rechtc binnen onfer ftede voorfz. die nare magen zyn dan after fuftcrkinder uyc

,, eenre maegfcop en wat Scepenen wy fetten of doen fetten, die fuUen een jacr

,, lang Sccpcn wefen enbliven, ten wair of fy 't mit ontftandelickcn brucken je-

3, gens ons verbuerden , dat is te verltaen , m\t rnoirt^ moirtbrant.) Recroif^ Vroii-

„ luenvcrcraft ^ valficde van muntc of van Mcven, of dat zy henjegens ons zelfs lyf

J, wapendey en fy mit recht dair of gewonnen worden, enz. ^

(z ) Zommige brievcn fpreken ook van dievcrye yZoo als ondcr andcren te zien is
'

ih het Handveft van Hertog WUkm van Beyeren^ verleend aan Vlaardingen den zj.

Augufti 1407, in deze woorden : „ Voirt hebbcn wy onfer Stcde van Vlaerdingen

,, voirfz. vorder fulke vrihedc gegevcn en gegunnct , dat men horen Poirteren

„ nergent te rechtc en fal fetten dan binnen onfer Stede van Vlaerdingen , en lb

3, wcs brueken binnen onfer Stede gcfcicn dair hoir Poirteren medc belaft mogcn
)> worden , die fal men van onfer wcgen aenfpreken binnen onfer Stede voirfz.

,, binnen jair en binnen dach, of die gebrueckt heeft van den voirgeroerde Poirtc-

j, ren falre of quyt wefen , wtgenomcn van wo/r/, moirtbrant , Frowwen-vercraft

,

}t rccroef, dieftcn en dcsgdycx.

(a) Zie 't ccrfte en tweedc Memoriaalboek van R'/fi, gcquot. A. i. en 2. door-

gaans, en ook inzonderheid het IV. Memoriaalboek van J.Boffaart^ gequot. I. i.

alwaar /c/. 8:). verfoy 106. verfo^ en 1 1 j. tot 115. verfo, een lyftc te vinden is van

gevangencn, die in den jaare 1 4^3 uit alle fteden zoo van Holland als Zceland,om
allerhande misdaden herwaarts gebragt, en Muhielvan Halewyn van myns gcnadigttt

Heeren ivegen te bcwaren gcgeven ivierdcn om op de Poortc in den Hage te water en te

hrode te zitten. Zie mcde/o/. 165. „ Up ten zelven dach (ix Aug. xiiijc. Liij)

3, foe was by mynen Heeren van den Raede ten verfoeke van den Procureur van

3, Hollant geordineert als dat Lubaertus der ftede Clerc van Amflerdamme om zekc-

„ re onbchoirlicken woirden , die hy op minen voirn. Heeren van den Raide in

5, Con/tjlorie wefende
, gefproken heeft ^ in de Poorte tot Michkls van tfalewyn gaett

3, ende biyven z^l, op de pene van hondert nobkn totter tyt toe dat dc voirn. Procu-

s, reur zyn aenfprake daer van vter naem van mynen gen\den Heeren gcdaen en

„ verclaert fal hebbcn om voirder dairinne geordineert te v/efen als dat bchoeren
fal, PrefentlbHiTicskngtic^ CdUy Uisfi/jove, Ejke, Mkhielfai Ruyckrok , Rent'^

meejigr.

»
»
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ne' 5 die om civile fchulden ter nauwer verzekeringe overgelevert
werden.

De opzigter van deze poort, nu met den naam van Cipier bekent,
wierd in 't begin alleen genoemt Portier^ Steenixiaarder -, Stohvaar-
der^ oi bewaarder van de poorte in den Hage ^ en ontfing van den
Graaf zyne CommiHie en wedde , die niet groot was en flechts bc-
llond in een hoed rogge 's jaarsjuitvvyzende'de volgende Commiflie

j

5, Hcrtog WILLEM «Scc. maken condt alien luden, dat wi be-
volen hebben en bevelen met defen brieve jan Dircs Brunen fane
onl'en 1 'ortier te welen en onfe indeiile Poerte te verwaeren van on-
ferllerberghen indenHaghe, in alien manyeren alfe ander Poertiers

voertyts gedaen hebben , en hier of fal hi tot fmen wedde hebben
_. alle dage tot finen live durende, alfe wi geen herberge in den Jla-

55 ge en houden , een groot 's daechs ; voert fal hi hebben eene hoet
rogh 's jaers van onlen Steen te verwaeren in alien manieren alfe

ander Steenwaerders voertyts gedaen hebben , tot fmen live du-
rende , ten ware dat hy 't met onllandeliker faken vorhoerde , en
wi dat ter wareit vernamen ; En ombieden onfen Rentmeeller die
nu is in NoirthoUant of naemaels wefen zal , dat hi Janne voirfz.

defe voornoemcie wedden uytreicke en betale alle jaer alfe men
voertyts gedaen heeft en men anders onfe Ambochtsluden pleecht
te betalen. In oirconde <Scc. Gegeven in den Hage , des vrida-

ges na dertiendach in 't jaer M. CCC. LJI.

55

35

35

55

35

35

35

33

35

55

35

35

35

33

Juffii Domim Comitis ,

^d rektionem Dominorum Wilhelmi de JVateringen & fFilhel-

mi Heerman.

A. DE BERWAERDE.
SigU ex Coif'-

Daarna ontfing hy een hoed tarw en een laft turf 's jaars j zoo als

te zien is uit de volgende Regillratie :

J, Item des faterdachs na Ste- Lucicndach (1388) doe wort Hughe
3, Heer Philips Enghebrecbtszoenfoen , die die Poerte in den Haghe
3, plach te bewaren , gegeven een hoet tarwe en eenen laft turf

,; ""s jaers ; de terwe te ontfan^en tot Paefrchen , en die tui f als men
„ delft , welke termyn en turf hem bewyfl is op die Rentmeeilerfcap

5, van NoorthoUant , duerende tot myns liceren wederfeggen , daer

ft, hi myns Heeren brief op heeft.

Maar wanneer by vervoli; van tyd de Poortier teffens Stok-hewaar-

der wierd van de gevangenijfe van den Hove, wicrden zyn wedde ook
groter en zyne profyten meerdcr, als blykt uit een Commillie, wel-

we Hertog Jan van Brabant in den jaare 1 ^x^ aan eenen C/aes Gys-

Itrecbtszoon verleendc;) luidende in dezer voege.

„ JOHAN &c. doen condt alle luden, dat wy om fonderlinge

jj dankelike dienlle die Claes Gherytszooii onfen lieven oem ilertoge

5, Johan van Beyeren fah-. gedachte gedaen heeft en ons oft Godt wil,

X 2 55 noch
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35

noch doen mach , den felven Claes gegonnen en gegeven hebljen

,

gonnen en geven mit delen brieve onfen voorfz. t oii tier van onien

hove inden Hage mitter vangenille aldaer die tehei:-ben,tehouden

en te beu^aeren mit alien renten , wedden , nutfcap , proftyt , ven^allen

en toebehooren als daer toe iiaan en gelikerwys en in aire manieren

als dat van de Poirteren die inwoonderen te bewaren en daer of

te hel>ben placli. En ontbieden en beveelen onfen Rcntmeeker
van NoirthoUant , die nu is of namaels wefen fal , dat hi den

voirn. Claes dair of van onzer wegen wytreycke en betale die

renten , wedden 'en nutfcap voirfz,. fonder meer gebaers of ue-

veels van ons dair af te verbeyden, dit fal geduuren Clais voerfz.

fyn leven lang. In oirconde &c. Gegeven in de ilage op ten ag-

ftendach in 't jaer M. CCCC. XXIV. na den lope 's Hoofs.

Dog vermits de poo"tieren nog zonder inftruftie zynde , het loon

van de gevan-cnen teenemaal na hun goeddunken en welgevailen

vorderden , en over zulks de maat van redelyKheid in alien deelen tc

buitcn gingen, vonden de Raden van Holland in den jaare 1436 goed
een Ordonnantie dien aangaande te formeren , waarna de Stokbe-

waarders zig in ""t vervolg zouden hebben te gedragen , welke , als

zynde d'eerfte en oudfte, wy mitsdien waardig hebl^cn gea;..t alhier

op te geven , te meer , om dat daar uit met eenen blykt , dat die

van den Hage al van ouds hunne misdadigen en breukigen op deze
Poorte hebben geplaatft , zoo als wy in 't befchryven van het Tugt
en Spin-huis hierna breeder zuilen aantoonen.

Ordonnancie gemae6t en gefloten by mynen
Heeren van Santes en andere van den Raede
na gcfcreven 5 roerende van de gevangen die

in de Poirte van den Hove van der Haghe
gebrocht vvorden.

ALfo mynen Heere van Santes en andere van den Rade liierna

gefcreven tot veel tyden voirgecomen en te fennen gegeven
is,. dat de poirtieren van der Voii-poirt van den Hove van den

„ Rage tot hjiir onredelic loon van den gevangenen die dair ge-

-n brocht fyn geweeft , genomen hebben , 't welke den Kade myns

„ genadighen Heere Hertoghe van Bourgondie van des felven myns

„ genadichs Heren wege alfo niet langer ftaet te gehengen ^ fo

5, nebben die felve Rade hier up geraempt en geo 'donneert , hoe

3, vele dat elc poirtier voirtan van elken gevangen , die men in der

55 poirte brenget , Jiebben fal in der manieren iiieraa vplgende.

55 Eerft van eenen buyrman van den Hage, ':> uysX'. roM
53 die XL 1

J.
fehell. vervochten heeft, en in der ....

5, poirte gevangen gebrocht wort , dair of zal

„ ^die poirtiet hebben van wtiUen en van in-

5>'ftjien. V. fehell. paynicnt&.

Item

35

33

33
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55

5>

55

35

X. fchell. payments.

V. grooten.

5, Item die x- fchell. vervochten heeft, dair

5) of zal die poirtier hebbeii , wort hem die

briiekige gevangen geievert

,

„ Item van den vreemden luyden , die in der

poirte gevangen gebrocJit voiden, dair of

fal die poirtier hel>ben , van wtiiaen en van in-

llaen de helfte mecr.

„ Item yft zakc dat die poirtyer yemande van
den buyren , die in der poirte gevangen wor-
den , den coll giieeft , lo fal hy hebben elkes

dages voir fmen coll en onlede

5, lin van eenen vreemden gevangen, die die

5,
poirtier de coll geeft , dair of fal hy hebben

„ voir finen colt en onleden elkes dages

5, En is 't zake dat die vreemde gevangen
mitten poirtier nyet en eet , foo fal die poir-

tier daer of hebben voir fynen onlede elkes

dages

„ Item vvairt Take dat die gevangen buyrlu-

den mitten poirtier niet en aten en fy hoirs

felfs coll leefden , foo fal die poirtier dair of
hebben voor lyn onlede daechs oic

5, Ende van den gevangenen die tot water en
of zal die poirtier hebben voir fyn onlede 's dages eenen grooten

,

en die fal liem de Bailju wtreyken. Gedaen in den Hage by my-
nen Ileeren van Sautes , Heeren Geryf van Zyl , Wilkin fjmi

NaeUwykt Boiidyii van Zwieten^ Meeder Heymic FtenHove^Flo-
ris fuan Kyjhoek , Clais van Diepenbiirch , de Rentmeefter-Gene-

rael Godfcak Oom , die Rentmeeller van Zeelant Jan Ryn , Mr. Pie-

ter van Beoojtenz-ojeene , Mr. Jan vander Mye , up ten xj. dach in

januario A", M. CCCC. XXXV. jev. ciirfCufU.

55

55

3>

55

55

53

55

m
53

55

53

53

33

vj. grooten.

fchell. payments.

eenen groot.

broede zitten, dair

33

En dewyl deze Ordonnantie alleen behelsde een Reglement nopen-

de het loon en de koftcn , die de Cipieren van de gevangenen
mogten nemen , zondcr dat daar by 00k eenigzints was vail gellelt

,

hoe de Cipieren zig zouden gcdragen ontrent de behandeUnge en
bcwaringe van de gevangenen , 't geen dan gelegentJieid gaf om by
'hen daar in groote raisbruiken te plegen , zoo wierd dezelve Raad in

den jaare iff^ genoodzaakt by een twecde Ordonnantie en Jnltruo-

tie daar itegen te voorzien {b). ofio nsiruja cn'jllonr c..

,'
' :/oil moil --

ALfoe mynen Heeren myn Heere den MarcTcgrave van der

Veere , Heere van Beveren , Stadhouder-Generael , d'eerfte

en andere Raiden in Hollant , mits 't misbruyk van Pieter van.

Couiuenberrb lefle Cipier en bewakder van den gevangen Poorte
X 3 -^ -

_ ^

..,-.u ^j.in
lorrJr" r/irnf>r*r' ^ 10 _:sH[:) .

(,b) Deze Inftruftie wns al by deti Rgad geformcert den 17. Novenfib. if40:
en daar op eed gedaan by Jan C/aqfz ,eti lietidhk Jdriaenfz , gezwoorpne l^oden

van den Hove, als Cipiei's voor den tyd van^ricja^uea. ZielU. JV^euxoriwlboek

yundcnGnfficrJ, de Jon^e, fol.^z.

33

53

33

Tweedc
Inftruc-

tie.
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,74 BESCHKYVING
55 in den ITage , totten zelven cipierfcJiap ontfangen hebhen Liihbert

Aelkess-, omme 't zelfde by hem voortaen bedient en bewairt te

l^
werden.op zekere conditien mit hem dien aen^^aende te overco-

„ men, SOE ES by den Luyden van de Rekemnge in den Ilage

55 by Ordonnantie van myn voorfz Heere den Stadhouder , d'eerite

,5 en andere van den Raide in HoUant , by advyfe van den Procu-

„ reur-Generael Meelter Criitiaen de Waii dt , mitten zelven Lub-

„ bert Aelkys overkomen en geappoinftcert , als dat hy 't Cipier-

fchap en Ijewaernille van de voorfz. gevangen aenvaii den en be-

dienen lal voor een tyt van fes jaren lanck geduerende , ingaende

op huyden, date van defen, ten ware mynen voorfz Heeren van

den Raide geoirfaid waren hem tuirchen middelen tyden te def-

titueren en dat op te proutfyten , emolumenten en vervallen dair

toe ftaende ende behoerende , ende voorts onder die conditien en

laften liier van verclaert.

33

53

33

33

3)

3J

3)

55 Eerft dat hy jaerUcx dair voeren refponderen en betaelen fal in

55 handen van den Rentmeeiler Generaei van Noirthollmd in dea

5j tyt wefends de fomme van i'es ponden van xl. grooten V Is. \ pont.

II- i

^5 Item dat hy continueUcken in den Hage blyven fal die poorte en

gevangeniffe voorfz. bewaerende.

III.

55 Item dat hy nairfteUcken letten fal op te floeten en lloetelen van

^ de voorfz gevangenille mitten aencleven van dien , dienende tot

3, verfekerheyt van de gevangenis te bewaeren en nyemandt by de

35 gevangens laeten gaen dan by fcriftelyke ordonnantie van den IIo

55 ve enProcureur Generaei.

I V.

: ^5 Dat hy oick wel toefien fal, dat die gheene, die by eonfent eii

55 ordonnancie als voeren by de gevangens gaen fallen , gheenderlei

,5 melfen, coerden ofte andere inftrumenten ofte materialen over

35 hem liouden5 die fy die gevangen fouden mogen geven en laeteiii

-^"^"".i o;!-,.yj'b ,f.: V.

33',;Dat hy oic goede vifitatie doen fal , nyet alleen cm te weten of

55 die gevangen , yet geattempteert fullen hebben te breeken, mair

35 oick of fy eenige inftrumenten of gereetfchap by hem hebben dair

55 mi-de fy fouden mogen vuytbrecken , climmen ofte vallen , zulcx

55 dat henl. belet wordt te poegen ofte arbeyden omme vuyt te

5) breeken. Ende jiidioii hem noot dund j fal , om 't zelve wel te

docn
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35

55

55

55

35
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doen, tot alien tyden, als 't hem belieft, mogen ontbieden en 't

3, fynen alliftentie nemen allc dcs Procurcurs Dienaers oftc zoo vee-

le als 't hem belie Ven en goetdunkcn lal.., en den Subllituit van

den Procureur-Generael mede, mdien 'them noot duncl:, die ge-

houden fuUen fyn hem daer inne te fubvenieren en behulpich te

5, fyn in alle manieren.

.

" VT.- .

5, Item omme van als verfckert te z.yn , en fal nyet gedoegen , dat

die gevangcns eenich kilten , Hotcn , amarillen by hem houdenj
dair hy Cipier zelver die iloetel niet af en heeft.

V I t.

f

„ Item of hy den Subflituit voorfz , des Procureurs Dienaers voorfz

„ of yemant van henl. t'eenigef. tyt onwillich .vondt hem te alTii^e-

„ ren , ofte eenich gebreck vindt in de gevangeniife , ofte dat de-

j,
felfde behoufde eenige nootlyke reparatien ofte fortificatien tot

^ verfekertheyt vah de gevangcns , dat hy 't zelver mynen Heeren

„ d^erfle en andere van den Rade zonder vertreck te kennen geven

„ fal , omme daerinne te moegen voerfien na eyfch dair faicken

,

3, llilcx dat by fyne huysvrouwe , dienaers
, jonckwyf of andere , die

„ hy te vverk foude mogcn llellen , faulte ofte negligcntie gheen in-

„ convenienten en gebeuren ; Ende dat al op peynen daer toe flaen-

3, de nair rechte , die hy bekende hem wcl verduytfcht en geinter-

„ })reteert te fyn ; Knde daerenboven op de verbemte van een hoe-

5, te van twechondert Kaiolus gulden , die te verbeuren tegens fyne

3, IMajeileit boven 't gunt wes voorfz es , ofte die felve fomme al-

leen, indien fyn faulte en verfuymenifle fulcx by den Hove geefli-

mec't of getauxeert worde. Ende voorts fal men aen fyn perfoori'

en goeden mogen ten voUen verhalen alle faulte , verfuymenilTe en
gebreken, hoe die wefen mo::;en in eeniger manyeren van 't gunt

dat in defe ade verhaelt les ofte anderfmts , foe dat foude mogeri

„ gel^euren.

VIIL
„ Ende heeft de voorfz Lubbert dair toe geftelt en verbonden^

„ ftelt en verbind mirs defen fyns perfoon , fynen huysraet en alle

y, fyne goeden, roerende en onroerendcj gheen vuytgefondert.

J X.

„ Item hy en fal die gevaftgcns van cryme gevangen zynde , gheenr

„ pampier, pennen ofte inft, roch fchi yftafelen laeten hebben-, noch

„ eenige brieven laeten ontfangen ; maer indien echige brieven aen

„ fulcke gevangcns quamcn , fal die moegen ontfangen en lever&n

„ mynen neere die Stadhouder, is tiy.hier, ofin .fyn.abfeptK;., dea
„ eerllen van den Kade.

.
• *•

. (hr^ .'•% ->

-i-'va f U'.ii^.v .'J fl•J4i.'•^>A

*
•'' ^^'

35

35
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X. .

„ Ende ten leftcn, dat hy die gevangens guetlycken tra6leren cii

gcnouch doen fal , henl. te adminillreren en voorficn van fpyicn ,

„ dranck en ander behouftigheden , elcx na fyn qualitcit en ftate,foe

', dat behoerenlal, gevende den gevangens, leggende in de gayole (t"),

J,
alle ueeke goet verfch Itroe in behoorlyke quantiteyt, omme dair

„ op te leggen, op verbeurte elcke reyfe van een Karolus gulden op

5, ten ouden taxft en fallarys van drie grooten Vlaems sViachs voor

elck hooft va'i 's Conincks Gevangenen , die te water en broode

„ geleyt worden, Ende ^an gevangenen die tot lafte van partyen

„ leggen van fchulden ofte andere faicken , vi ordt hem geconfen-

„ teert, overmits den jegenw oirdigen dieren tyt, te nemen ende

„ henl. te trafteren op tc vyf Ituyvers {d) elck 's daechs. Ende dit

„ geduerende den felvcn dueren tydt of tot anders dair inne geordi-

„ neert fal wefen. Ende oinn:e te volcomcn 't gundt voorfz. is , foe

„ werdt de voorfz. Lubbert gehoudeh den behoorlycken eedt tedoen

„ in handen van myn Ileere van Affendelff ^ Riddcr , eerlle Kaidr

„ -preriderende ende anderen Raden van Bollant voorfz. Aldus ge-

5, daen by myn voorfz Heeren den Stadhouder, eerfte en andere

Luyden van den Raide en Rekeninge des Coninch in liollant refi-

derende in den Haghe, den 17. Februari XV*-'. felfenvyftich.
31

3J

j5 "Gndefgeteyckent,

PURTYCK en
J.
SNOUCKAERT.

Op te rugge ftondt gefz. uptert^ xxvj. dach Februari ao. i^^G.Jiih

5, CurU heeft Lubbert x^elkp in 't witte van defen genomineert

,

3, gedaen den behoorlyken eedt als Cipier van de gevangen poorte

5, van defen Hove alle die poinften te yolcommen en te achtervbl-

3> gen 3 en dat in handen Heeren Gerairds Heere van u^ffeiide/ff"

,

„ lleemskerk &c. Ridder , eerfte Raed prefiderende in den Hove
^ van Holland. In kenniiTe van my , ondertekent

,

•
' - -

PURTYGK.
Deze

{c) Gayok y of zoo uls het meelt in 't Nederduitfch gefchreven word, Ghiokj

beteekeht of dc gchecle gevankcnis, of wel die plaatzen , die de onderfle en ze-

kerftezyn, en weike by misllag gcnaamt werden rjo/(?». Dit noemde men in de

middel-eeuw welGao/^, waar van dit woovd , en het Franfch Gcole hunnen oor-

fpronk hcbben j en Geolier , dien Kilianus Gbiolier , Stcenwaardcr , Carcerarius

nocmt, is de Cipier. Men kan zien het Diftion. de Furetiere op de woorden Geo-

/f , GevUeri enz. In dien zin vind men het gebruikt by J. van Vondel in zynen

Johauttcs .den Boetgezant ^ IF. hekpag.mihiyf., alwaar hy zegt

;

itOOTi »f,Z.oo zagh men Jofef, eer in cen giool' gefteecken,

ivr rpj, <5?^^^^,^"?)^" f™°^^^°°*>
.......

, {^^) !^e^ygn)enteert vao 4 ttuiv. daags'tot \ ftuiv. voor de teerkoften van de gc-

^'aiii^eneh. , dci> i^. Febr. if^-f.
' Zte I. Membr. van Fan Dam , fol. 166. Van

16 tot 18 ftiiiv'.v.iri dd'gvzeiaars, en van Criminelen van 8 tot 10 ftuiv. daags.

den
f. April 1634. Zie Notul. Refol. en Ordonn. van den Hove ten tyde van

P-Criep en C. Rollunt , gequot. D. foLl^f-
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Deze Inftruftien zyn daarna van tyd tot tyd merkelyk verandert

,

Vermeerdert ( e) en in een betere order eh fchikking onder can ge-

heraale Ordonnantie te zamen gebragt , vvclke te vinden is in 't

Groot Flacaat-boek tweede ''Dec/jol. xs^7-

De Cipier was voorheen 00k een der vier vrye Tappers in den
Hage, by wien de Suppooften wyn en bier zonder excys konden be-

komen i / ) , maar wanneer dezelve naderhand deze vi'ydom groote-

lyksmisbniikten^ ivyti tappende en Jlytende a/foo ivel den on'vryen ah den

'jryen perfoonen en Suppooften^ wierd de Cipier , op 't vertoog van de
Magiitraat van den Hage , by den Hove dezelve vrydom benomen,
en tegens de andere drie Tappers het volgende Reglement gefta-

tueert.

De Ci-

pier

voor-

heen een

van de 4
vrye

Tappers.

35

3?

53

33

35

35

33

33

33

33

35

33

33

33

33

33

35

33

i)3

35

33

33

55

ALfoo ons HEYNRIK Grave vari Naflau, van Vianden, &c.
Heere tot Breda , *ScC. Stadthouder Generael van I ioUant, Zee-

lant en \'rieslant, by die van den Hage diverfciie i lagten gedaen
fyn ge\^'eell: by monde en fekere Requelten , hoe dat hoven en
contrarie fekere Octroy en Ordonnantie van den Koning, die van
den Hage voiriz. verleent , iniioudende hoe en in wat maniere

die vrye tu"poollen van den Hove van HoUant wyn inleggen en
tappen fouden mogen onder malkanderen , eenige van de felve

Suppooilcn , als Chies van Dam , Jan van Stapelen , Marinus
Jansz. 5 en die Cipier van den Foorpoorte van den Hove , onder het

dexel van hcure vrydom henkiyden geguht by den voirfz. Ociroye

grootelycken geabuleert hehben , wyn tapjjende ende llytende al-

foo wel den onvryen als den vryen perfoonen en Supp 'Ollen , vcr-

foekende hier inne voorfien te werden ; waer op vvy Henr'/k j

Grave van Naflau, van Vianden &c. Heere tot Breda &c. Stadt-

houder Generael voiriz. vrtn vvegen der Koninglyke Majerteyt ,

hebben doen doen deugdelyke informatie by fekere Commiiiarif-

I'en daer toe geordonneert , daer by volkomentlyk gebleekcn is

van de abufen , gedaen by de voorfz. perfoonen , die welkc hem
daer van gefubmitteert hebben in 't feggen en verkla'-inge van ons

Stathouder voorfz. ZOO IS 'T, dat wy op als goet regau'de

gcnomen hebbende, omme eehen goeden Reglen en Ordonnan-

tien te maken, verklaert hebben en verklaren mits defen; In den
Y 35 eerftcn,

{d) Den 29. Jan. en 6 Fehr. if f6. ft. Curiae j zie V. Mcmor. van Fan Dam.,

fol. 16. r. en J2. verjo. Den f . Fcbr. i f7-i. VII. Mcmor. van B. Ernfl., fol. 15}.

Den 1 5. Nov. if "f. I. Mcmor. van P. Hanncman., fol. Z04. verfo. Den to. De-

cern!/. if9<S. I. Memor. van 7. de Recbterc^ fol. 198. vcrfo. Den ip. Nov. 1610.

II. Mcmor. van Antb. Duyk., fol. 27Z. veifo. Den i6. Maart 1651. V. Memor.

van Criep^ fol. :;8.

(/) Zic 't Oc:rrooi van Kcizer Karel^ van date zi. Maart i f 16. aan die van den

Haj^e gegevcn nopende het hcffen en vei hogcn van de cxc\ fl'en op wyn en bier
,

ivaar van vry en onbclaft zoiiden zyn verfcheide pcrzoonen uldaar gei'pecificcert,

en onder dezelve 00k die Caftelcin , die Poirtiers van onze Huize aldaar., dcivclke zul-

len mogen ivyn en hier tappen en verkoopen vryen perfoonen en anders egcenc &c. Zic

mede de nadcre Declaratie aang landc de voorgemclde vrydommen der zelve per-

zoonen ,
gedagtekcni ten zelven jaare en dage

,
gcdrukt agter het Berigt ByM-

ge H. 2. pag. I to.
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ecrften , dac die voirfcyde Clacs van Dam, Jan van StapeJen
,

Mar'uius Jani%. en dk Cipier van den J'oorpoorte -van den Hove

van >iu voprtaen niet meer en fullen mogcn tappen cenige wynen
om gelt, in wat manicrcn dat het fy , behoudclyken dat die voirfz.

pcrfooncn fullen mogen uyttappen al fulcke wynen als fy als nu in

heurc kcllenaer hcbben , mits daer van betalendc excys , gelyk an-

dere onvrye perfoonen , ofte die van den ilage dair af contente-

3, ren: Ende om te evitercn fraude en bedroch , foo fullen die van

5, den Ilage mogcn doen viJitercn en peylcn alfulcke Mynen, als die

5, voirfz. perfooncn in heui'cn kellcnaer hcJjbcn , al ecr fy dair uyt

5, fullen mogen tappen : Ende acngaende die peynen gellelt op den

55 transgreileurs van den voirfz, (3ciroye in date den xxj=" in

TSfairte anno XX'*-. XV J. in t felve Octroye gementioncert , dair

5, toe die voirfz van den Hage gecontcndcert hebben , die houden

5, uy in advifc en fuipenfe , foe verre als het roert die voirfz Claes

„ van Dam , Jan van Stapelen , en den Cipier , ter tyt toe dat vvy

„ gefien fullen hebben, hoc die voirfz. pcrfooncn van nu voirtaen

„ hem fullen reguleren , omme dair na gedifponeert te vverden als

„ het bchoorcn lal. Jindc verklaren voorts , dat die voirfz. Mari-

3, nus Janfz. betaclen zal den cxcys van de wynen by hem inne ge-

3, leyt, contrarie en in pr^judicie van het voirfz. Octroy; Ende om-

„ me te praevenieren , dat gelyke fraude en bedrog niet meer en

J, gebcurt , foo hebben wy georfionneert , dat 'er voor die vrye

„ Suppoollen van den Hove en andere exempt in het voirfz. Oftroy

„ verklaert, van nu voirtaen wefen fullen die vryc I'appers, te w e-

ten 5 Crispyn Jansz. van Bodmyjin , Jasper de Banvoir en Eve-

„ raert van Grab-, Conchergie van den Hove, en iullcn die voirfz.

Tappers , hunne huysvrou\\ en en dienllboden gehouden wefen

den eed te doen, dat {y niemant , wie hy {y , de v\ yn en fullen

mogen tappen , fy en fullen eerit vragen van waer hy komc , en tot

), wiens behoef hy die wyn hack , en dat fy niemant wyn en fullen

„ feynden, die fy weten niet vry te fyn, en niet verklaert en is in

31 fckerc Ordonnantie hier op gcmaekt , Ende dat niemant van den

3t onvryen perfooncn 3 Suppooiien wefende, wyn en fal mogen doen
„ halcn tot die voirfz. vrye Tap^x-rs direftelyk noch indireclclyk op
J, verbeqrte van hunne omeie en fiaet, die fy ten Hove hebben , of-

3, te op pcyne van arbitrale correciie ; Ende dat niemant van de

„ vryen Suppooften ofte van den geenen die woonachtig fyn op het

5, opper of nedcr-Hof, wyn en lal doen halen tot die voirfz Tappers,

„ die hy voirt ial communicccren om gelt cenige onvr)e perlonen,

» Suppoolten ofte andere , op tie \ erbcurte van fyn vryhe^t en llaet,

I, die hy ten Hove hecft, of op peyne van arbitrale correaie, en dat

3, niemant van den vryen Suppooiien of van den geenen die op'tHof
„ woonachtich iyn, bier en lal mogcn tappen om gelt , dan allcen

„ yldriaen Wil/emfz, alias Lange Adriaen, die welke bier lal mogen
j» tappen voor den vryen Suppooiien en andere Huysgelin van ons.

), Aldus gcdaan in den Hage den xx. dach van April in het jaer ons

„ Heercn XV'\ XX. naer Pacllchen. Des t'oirconde foo hebben

» wy gckift en bexQolen Mr. ^Ircnt Sande/yn , Cjriffier van IloUant,

3, dit 6ver ons te tcykenen, "t welk ik ylrent Sandelyn voirnoemt

„ uyt

>>

M

5>
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» uyt lafte en beveele als vooren alfo gaerne gedaen hebbe op ten

» dage en jaere voirfz.

5, Onderteykent

,

A. SANDELIN.

D E C I N G E L.

A an de andere zyde ten zuiden van dit Nederhof is een pafTa^ie

of doorgang , loopende elleboogswyze langs het water of cingel van 't

Hof , waar van deze ilraat 00k den naam van de Cingel ( g ) heeft

bekomen , zynde voor het meerder gedeelte met huizen bebouwt en
op het einde ten zuiden met een poort afgeiloten ; werdende dezel-

ve genaamt de uiterfte poorte van den Hove , om dat 'er nog een
andere is ten noorden die het Einnenhof aan de zuidzyde bevrjt.

De poortier wierd door den Graaf aangellelt en ontfing tot zyne jaar-

lykfche wedde een halve hoed tarvv , een hoed rogge en xvij.
pond HoUants , uitwyzens de volgende Commiiric door Ilertog f^H/-

lem van Beyeven in den jaare 1406 aan eenen Dirk Janszoon verleent.

„ "IT TILLEM, &c. doen cent alien luden , dat wy geconfirrheert

„ VV en geveftiget hebben, confirmeren en veftigen mit defen brieve

T)irck Janszoen onfen Poirtier van onfen uiterlle poirten in den
Hage ililcke renten en wedden als hy van onfen lieven Heer en
^'ader en anders onfe Voirvaderen der zaliger gedachten heeft in

alien fchyn als fyn brief, die hy van de voirfz. onfen Poirten heeft,

inhouden en begripen, dats te weten eenen halve hoet tarwen ,

een hoet rogge en xvij. pont Hollants payements s'jaers , ende
geloven Dirck onfen Poirtier voirfz. dair in te houden en te fler-

ken fvn leven lang durende. In oirconde &cc. op ten xxvij'^" dach
in juiio Anno XIIIR en felfe.

Onder de hnizen in deze flraat zyn wel voornamentlyk het Loge-

ment der Steden Alkmaar en Enkimizen ^ voor de Gedeputeerden,
die wegens de gemeldc (tcden ter Staats vergaderingen afgezonden

Y -L vver-

{g) Wanneer de Cingel van 't Hof eerft is beftraat gevvordcn , is te zien uit dc

volgende Ordonnantie : Den i6.yamiarii ifp(J. „ De Gecommitteerde Raden

,, hebben in aanzieninge van dc groote paflagie, wefende over de Cingel van het

M Hof in den Hagc , ende dat by tyden van nat wedcr dezelve Cingel nict wel en

„ is tc gebruikcn , tot gerief ende commoditeit van de PafHinten goedgevonden en

}, geordonneert , dat op dczxlvc Cingel een (lecn-ftraete van kantigc klinckcrt gc-

), legt fa! worden, ten minllcn thien voetenbreedt, ende dat tut meerder commodi-

» ieit de brugge aan de ivejlzyde van de Cingel leggende , een roedc of anderhalf noort-

,y ivaerts Op geltgt fal warden^ en de ftraete daer op gemaekt , refponderende , en

)( voorts doorgaens ftrcckende tot het eynde van de huyfinge tegens over de Cin-

gel ftaende acn de weftzydc , vooiby de huyfinge gelegt liil worden tot aen de

fteene-llraete, alles thicn vocten breedt, en dat die van de Rekeninge daer ran
fiillen worden geadverteert , ommc met hacr advife dcfclve ftraet gelegt tc

werden.
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werdcn, ilaandc het zelve voor aan ter regccr hand ,7,00 als men den

gemeldcn door^^ang van 'c Buitcnhof inkomt, vocrende bovcn dcdcui-

in ecncn Itccn iiitgchouwcn dcL- gcmclde Sccdcn v.apcntn ^ en nan

dc ovcrzyde den hoek of kromte omilaande het voorcreiielyk huis,

voorheen bewoont by den Graave van Alhcmark , 't welk in den

mecrgemelden jaare 171 5" nevcns andcre GraafTTclykheids domeinen

insgelyks is verkogt en nu in koop overgenomcn by den Jioog-ge-

booren Heer .7<7tYA^ Godefroi Baron van den Boetj'elaar-)Hei:yen;an Nie-

'oeen , &c. Bailliu dezer Stede enz. enz. die het zelve tans vcel fraaier

laat ophalcn. Dit huis is voorzien van verfcheide ruime kamers en

vertrekken , en heeft ten noorden een Luin of bloemperk , door een

muur van 't Baitenhof afgezondert.

'c Ilofmet zyncn omtrek dus verre befchreven hebbendc, moeten

\vy , eer van 't zclve te fcheiden, nog kortelyk alhier aanmerken de-

ze drie zaaken; eerftelyk, dat alle de gcene die eertyds op jiet Bin-

ncnhof w oonden , zonder onderfcheid van perzoonen , om geener-

hande oorzaken , 't zy.dezelve beitonden uit geleendc penningen ,

huis-huur of andere dicrgelykc perzoonele a&en, ergens anders be-

trekkelyk waren dan voor den Hove van liolland, waar van hsc

volgende ge^uysde tot bewys kan verltrckken: „ Op ten viij. dach

„ van Februario a-. M. CCCC. LIIJ. fee. cinf. Soe was by den

„ Hove gefien die aanfprake van Jaquemaert du Brueck , Clager an

„ die eene zyde op en tegen Michiel van Halewin, Verw. aen d'an-

„ der , die van den Hove dccHneert , roerende zekere gelden van

„ huere en geleent , die Jaquemaert hem eyichende is ; En Avyft 't

„ voorfz. Hof , alfoe den zelven Michiel woenachtich is binnen den

„ Hove, en niet executable by den Gerechte van den Hage, foe fal

„ hy dairom peremptoirlyken antwoirden op die aenfprake van den

„ voerfz. jaquemaert , en in reehte procederen , niet tegenflaende

„ zynre declinacye. Prefentibus Domproq/i , Treslongne, Cats .^ Af-

,yfendclft , Eyke , Michiehz
r>

Ruychroch (b). Dog daarontrent is

in laatere tyden by het X. artikel van de Provilionele Ordre

van haar Ed. Groot Mogende , tullchen het Hof en de Magiilraat

van den Hage den 27. September 1614 , zodanige verande-

ringe gemaakt , dat zederc al/e perfoonen exercerende gcmeene hand-

luerken en neeringen , zoo ivel ten dienjlen van dc burgers van den Ha-
ge , ah van de Edelen en Sitppoo/lcn fonder onderfcheid of deze/vc nee-

)'/ng doende perfoonen woonen oftc baer onthoiiden op V Hof en depen-

denticn van di'cn of in den Hage , de jurisdiiVe van den Gerechte van

den Hage onderivorpen zyn ge-ivorden.

Ten tvvecden, dat ook alle dezelve, die binnen het begrip van het

Opperhof ( / )
, en ook eenige die op het Nederhof hun vail verblyf

hadden, met en nevens dc Suppooltcn en andere van des Graafs

huis

(h) Gcregiftrccit in 't IV. Memor. van Boffacrt ^ fol. 116.

(;) Dat dc gcenc die op het Binnen-hof woonen , vry zyn van Haagfche excys

opwyn en bier, voor zoo vcel zy in hunne huishoudinge gebiuiken, is ook ondcr

andcrcn by den Hove van Holland vcillaan op den 16. Septemb. if 18. Zic Sen-

tenticn en gewezen zakcn van den Hogen en Provintialcn Rade , gedrukt 1662.

pag. ij.



VAN 'sG R A V E N-II AGE. IV. Hooftst. i8i

huisgezinne , gerekcnt by der efcTone ( k ) van zyncn Huize , ook vry
en onbelall waren van al!e cxcyzen op wyn en bier, die zy voor bun-

ne eiji^e nootdriift en Jicte hileggen -, \velke perzoonen de Graaven by
't verlecnen van Odrooien aan den ilage nopende het heflen en ver-

hoogen van den zelven accys , ondcr anderen wel Ipecialyk uitzon-

derden met deze woorden : „ Voorts iullen ook vry en exempt we-
„ fen en blyven alle de gecne die l:)innen d'ouerlle bevanck vin onfe

„ Hiiyze of Hove in den Ilage refideren , en van den geenen die in

„ het Nederhof reilderen , alleenlycke onfe Officieren als den Houf-

„ /lager, den Smit, den Tymerman, den J^eydecker , den Control-

„ leur van de werken, en diergelykc (/). Endc indien yemant van
„ den geenen die op 't Oppcrhof of op 't Nederhof van onzen Huyfe
J, van den Hage woonen , bier of wyn by der cannen of anders om
„ gelt uytfetten of leveren , dezelve zuUen den behoorlyken excys

„ van den Hage geldcn en betalen, gclyk als de ingezetenen van den
„ Hage ( m ).

En ten derden , dat alle tranfporten , hypothecatien , enz. van hui-

zen en erven , llaande en gelegen binnen den zelven omtrek , de
Cingel daar onder begrcpcn , vol^ens het xii. artikel van de evenaan-
gehaalde Provifionele Ordre van haar lid. Groot Mog. moeten ge-

fchieden voor den Hove van Holland , en dat de verdere opdragten
van huizen en erven door den gantfchen Hage moeten gedaan en ge-
regiftreert werden ter Secretarie van deti Hage , aan welkers gerech-
te ook flaat de judicature over alle reele queftien nopende dezelve

huizen en erven , 't zy van erffcheiding , fervituten als anderzints.

DE STADHOUDERS TUIN, nu het PL

E

IN genaamt.

Aan de ooftzydevan het Hof was voorheen des Graaven konltuin -^

zyndc 't geen men nu cen moestuin noemt , in laatere tyden bekent
met den naam van des Stadhouders tuin. Gelyk men aan Vorflelyke

Hoven veel al ge-inge zaaken groots doed voorkomen, zoo was ook
de bezorging en vvaarneming van den zelven tuin een zoort van
ampt 5 waar toe zelfs een Commillle verleent wierd , waar -van wy

Y 3 'er

3- Hypo.
ifieca-

tien en
Trans-
porteii

van hui-

zen al-

daar,

moetca
gefchie-

denvoor
den Ho-
ve van

Holland.

Het
Pleiw.

{k) Ecroue oiEfcrone^ betckcnt eenlyft, regi{ter, rolle van naamen. Dus dc
eaoue van den Huize v.m den Gniaf , bctekCnt dc lyft of rolle , die de Hofmeelter
of Trcforier van den Graavc had , volgens vvelke hy aan alle dc bedicnden daar on
flaande, en gcenc anderc , hunne wedden en emolumenten moelt voldoen. Het
v/crd vcekyds gclchrevcn efcyois nfcfiroix , dog by misflag, want efcroix is een in-

llrumcnt behoorende tot de Stcenhouwery. Men zie over de betckenis dezet

woorden , Borel, Trefor de Rechcrchcs ^ Jntiquitez Gauloifes t? Franfoifes. Mena-
ge, DiSlion. Etymolo^. de la Langue Franfoife. Fureticre, Z)/'f/;o«. UniverCel.

(I) Zie 't Oftrnoi van den ;i. Maart if 16
,
gercgiftrcert in 't eerfte Mema-

liaal-bock van Mr. Acrn. Sandclyn,/o/. 117. verfo & fe^q. en gedrukt omier dc
Bylagen van 't Berigt

, pag. 1 1 f

.

m ) Zie Oftrooi voor die van den Hage nopende den vryeH Tap, van dato dcu
10. Juny 1512. geregirtreert in 't tweede Memor. van Ernft, fol. 56. als mede dc
Ordonnantie op 't 7xlve ftuk, van den x6. April ifpj. te vinden in 't eerfle Me-
mor. van Dc Rechterc, fol. 13. gerenovcert ult. Fcbr. i62f. Eerfte Memor. yah
Criep, fol. zp8.
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'er eene, op dat het niet vreemd voorkome , alhicr zulen invoegen.

De woordcn zyii deze

:

Com- )» T
"f
Ertoge W I L L EM , Szc. doen condt alien luden , dat wi be-

miflic „ i~J. volen hebbcn en beveelen , gegeven hebben en geven Zoe-
"'"'''"

., fen C/aes ons K.ox wyf was om menigen trouwen dienft die hi ons

wa^Mc" » gedaen hecft onfen Cocltuyn in den Ilagc met alfulke vervallen en
iiemeu. „ rcnten als dacr toe behoerc en hacr man tot defer tyt toe gehad

heeft. Ende dit ial geduuren tot horen live , In oirconde &c.
Datum Hage 's Donresdages na decoUatio Johannis anno M. CCC.
feven en vyfticli.

Jujfu 'Domini

it

Prefentibiis Dominis Florentio de Boi'falia c^ Johanne de Drongekn.

W. n E E R M A N.

5/^'. i)?. ^^ YSSELSTEIN.

En fchoon deze tuin naderhand ook met vrugtdragende boomen
en anderzints wierd beplant , zoo behield die egter den naam van
kooltuin; en dus komtze voor in een ade van den jaare iji^i (;/) ,

J, waar by Keizer A'^r^/aan IFil/em van der Kmis , Exploictier in

„ zyne Camere van den Rade in Ilollant geeft de bewaeringe en be-

„ wooninge van den achter-poerte van onfen Hove in den Haige
)) mit hueren toebehoeren , zoe als zyne moeder Jouffr. Margareta
J, Hogedivu den zclven toe hacren fterfdach toe bezeten hadde , vuyt-

j, gezon-dert den boomgaert , geheten den kooltuyn , die vi'y om re-

)t denen voertan an ons houden willen. Ontrent den jaare 1630 is

deze tuin uitgeroeit, de grond geeflfent , en tot een vierkant Flein

gemaakt, zynde tans rondoni en van binnen net en zindelyk met
Linde-boomen beplant. Door het zelve loopt kruiswyze van den
eenen hoek tot den anderen een breed gangpad met klinkerts beleid.

Op dat Mein vergaderen dagelyks'de zoldaten , die 's namiddags ten

dric uuren op de wagt moeten trekken,zoo als ook de afgelofte der-

waarts , als tot hunne loop-plaats weder keren , om van een te fcheiden.
Is tans Voorts is het zclve Plein aan drie zyden bezet met fchoone hui-

zi'eniyTe
^^'^' v^^'^x van eenige zeer aanzienelyk en deftig zyn , ja die meer

huizcn den naam van Paleizen dan llegts van woonhuizen verdienen ; onder
bezet. welke wel inzonderheid uitmunten dc huizinge wel eer door den

Heer van Nieuwkoop geltigt aan de noordzyde op den wefthoek te-

gen over het Paleis van Prins Maiwits van Naffaii , en in laater tyd

Bezeten by wylen den Heer van Odyk ; dog welk huis over eenige

jaarcn ten mceren deel door den brand zynde verteert , nu veel

hcerlyker en voortreft'elykcr uit de allbhe is verrezen ; als mede ,

het huis van den Heer Conftantyn Huigcns Heere van ZuyUchem , het

eenige dat aan de wellzyde van het Plein is gelegen. Ook vind men
aan dit Plein de Logementen der fteden Amjierdam en Rotterdam
die mede van geen • geringen omtrek zyn , pronkende ieder in de
voorgevel met llads wapen.

V. HOOFT-
(«) Zic deze Ade in 't gchecl hicrna onder de Bylage N.
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V. HOOFTSTUK.
Be Maria-Kapel ten Hove befchre-veii. Daar in door Hertog Willcm
\m Beyeren ge/tigt eene Fikarye tcr 'Derzoeninge van de dood van
Heer Gerard van Wateringen. Daania door Hertog Aalbrecht
Van Be} eren aldaar opgeregt een KapitteU hejlaande in ee/i Dekeii

en tivaalf Kamtnniken. Hiinne Foorregtent Vrydonmen^ goederen,
en aanzien. Kamcn der Dekens en Kanunniken , met bet geen van
iedcr in 7 b)zonder aangetekent iverd gevonden. Ferfcbeide altaa-

ren in dezel-ve Kapel. Begraaf-plaatzen van Forjielyke en andere
aanzienelyke Perjoonagien aldaar.

MARIA-KAPEL TEN HOVE.
A dat het Hof by Koning Willem , gelyk wy hier
vooren verhaalt hebben , was gebouwt , hceft zyn
zoon en navolger Graaf ^/or/V de V. daar by en ne-
vens doen lligten een Kapel , ten dienfte van 't Hof
en de Hovelingen van den Graaf, en is daarom ge-
naamt de Hof-Kapel. Dit getuigt Jan Gerbrantfz
van Leiden [.a)^ Idem etiam Floreniius Comes egre-

gi/fs anipliavit ^dificium Curice Hagenfis-, nam. fuper-cedifwavit majoreni
ailIam. cum Capella 1^ alias, fabricas inniimeras. Die , na gewoonte
gcvolgt werd door dc groote Ilollandlche Chronyk ( /» ) in deze
w oorden : Haar na dcde hi grooter en cojieliker maken dat Hoj in den
Hage , als dye Ca^elle en andere Cameren.

L'e gcmelde Fof-KaptUe wierd bedicnt al in de tyden van Graave
Willem d.'/i HI. door vcricheide Prieftcrs, waar van een was c!c i\a-

pellaan van I ikcnduinen ; en een van dor zelvcr voorregten beitond

hier inne, dat, wannecr de Graaf en Graavinne in den Hage hun
verblyf hielden , die Prieftcrs, die by beurte dc Kapelle bedicnden,
ten Lo\e het middagmaal gcnoten. En het fchynt , gelyk de Ker-
kelyken zig altoos ovcral licbbcn zocken in tc dringen, dat die ge-

woonte den ichranderen Graave JFillem -lqqx tcgen den borll was.

Immcrs wannecr hy in den jaare 1316 aan Kiklaas Abt van Middel-

burch vcrgundc dc coliacie van dc Parochi-kcrk tc Eikenduincn, om
die ce doen bedicncn door eenen z) ner Kanunniken , na dat dc Ka-

pelle aldaar tot eene Parochie-kerke zoude zyn vcrheven, zoo deed

hy den zelven wederom afi'taan van dat voorrcgt , dat de Kanunnik,

die by vcrvolg Parochiaan te Eikenduincn zoiidc wczcn , gcen recbt

eyjcben nog bebben en zoiidc van dcr provende in die Hagbe tc balen •, of

te Hove feten als onze Heer die Grave oj onfe Froirwe die Gravin?ie

dair 'xezen zoiiden {c).

Maar
(a) Tib. 14. ////?(/;•. cap. 17. (b) Dlvif. ip. cap. If. in fine,

(c) Zie de Acteas hier van m 't II. Hoofrftiik ondcr het aitikel van Eikendui-

ntn.) png. ip, en 20.
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En door Maar 't gccn wylTelyk door den zelven Graave gerigt was, heeft

]jr)]°^ het bygeloof weder te onbruik gemaakt ; want Hertog IFillem van

va'nuTye- Bcyercu herftelde in den jaare 1355 de Kapcllaanen van zyne Kapelle

ren wc- in dcn Tage, die vier in gctale waren, tot dat aanmerkelyk voor-
derom

^^^^ ^ gclyk uit den volgencien brief is te zien.

„ TTIfrtog WILLEM van BYEREN, &c. doen condt alien

,5 1. J. luden , dat wi onfe vier Capellanen van onl'er Capellen in
*

„ den llage gracic gedaen hebben en doen met defen brieve , enge-

„ ordonneert , fo welke twee Capellanen gebort die weeke te ver-

„ waeren vanMilfen, Vefperen en Capelrie, die fuUen eene maeltyt

„ dcs morgens alle dage in onfe llof etcn , alio lange als wy of onfe

„ Sellinne aldair jegenwoirdich zyn , duerende tot onfen wcderfeg-

,5 gen. In oireonde &c. defen brief befegelt met onfe zegel. Ge-

„ geven in den Ilage op St. Vidoersdatch in 't jaer orts Ileeren du-

„ fent drie hondert en vyf en vyftich.

yajfu Domini Comitis.

Prefentibns Dominis Fkrent'io de Borffe/en , Milite dsf Hu^ond
Popponis Presbytero.

jo. DE BUR EN.

Fon- En 't geen verder ging, wanneer hy in 't jaar 13 5" 7 met eige han-

daar'ee-"
dcn hadde omgebragt G E R A R D Heere van Wateringen, eeii

nekapei- aianzienlyk Ridder, 't geen waarfchynelyk rede heeft gegeven om
anye^ 7,ynen perzoon tc ftellenin bcwaringe , en hem voor onzinnig te doen

pa'leren , vona deze Graaf zig genoodzaakt , omme voor de ziele
voorde
ziele van

Heer van dien gedooden Ridder in de Kapelle van den Hove te ftigten en
te fonderen eene kapellerie , waar van de open brief

CO
in nomine fanfie & individue Trinitcitis. Amen

^°b% TAtZv WILHELMUS &c. ad notitiam univerforum Chrifti fi-

vail de ^-^ delmm cupimus pervenire ,
quod nos ad honorem Omnipotentis 'Deiy

voorfi fan^iiffime ejus genetricis Marie Virginis , beate Marie Magdalene » d?*

Vikarye. omnium pmtiorum y pro remedio & fainte annnarmn nofiri y noftre Con-

thoralis , Tredecejforum , Tarentum & fuccefforum nojlrorum , & preci-

pjie pro memoria anima Gherardi de Watheringe , Cappellaniam quan-

dam in Cappella Curie nojlre de Hagha , perfetuis temporibus per 'Pres-

byierum idoneum deferviendum ftindavimns y dotavimus & tenore prefen-

tium fundamtis y dotamus in hunc modttWy videlicet quod Cappellanusy

qui

{d) Dezc Fondatie-bricf ftaat gercgiftreerr ter Leenkamer van Holland , in 't

boek op dcn rug getekcnt, Ducts Jl'ilbelmi in Beyercn 1 5f(5 tot i 3f8. Cus. B.^^.

L. 29. fol. 76. & feqq. Maar dewyl dczelve Afte door een taal-onkundigcn is af-

gefchrcvcn, zyn daar in eenige fchryf-fauten ingeflopen , die wy wel gaarnc zou-

den hebben willen verandcren.
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fjui per nos velfucceffores nojiros ad diSfam Cappellaniamfuerit prowotus

,

ij)fam ferfonaliter , vel per idoneiim "Presbyterutn deferviat 'vel deferviri

procuret infra Cappellam prediBam , ccrt&m mijfam cotidie , alternatis

hebdomndis cum rehquis hebdomadits inibi celebranio j volentes c^ conce'

denies eidem pro tempore Cappellane , quod Jingulis diebus , -varia alrnu-

tia {e) & fuperpelliceo indutus ftimmemiJSe% vefperts & completorio co-

tidie pojjit & debeat interej^e , nifi infirmitate detentiis , legitime fit ex-

cnfandm •, Kt ui fextam partem omnium oblatianum vel proventuum in

CappeHa noftra prediala tollat , ad tifiis proprios levet , & eis ntatur cum
una praudio in maneJingulis diebtis in fiia hebdomada , quando nos vel

noftrum Conthoralem Jen noJlros Juccejjores , Comites HoUandie , vel fuas

Conthorales infra Hagham ejje contmgat
, Jalvis (ibi nihtlcminus omnibus

hbertattbm , defenfionibm , commodis & Trivilegiis ,
quibivs Capella

noflra predi^a & ejusdem Cappelle Cappellani privilegiati exijlunt , vel

in pojiertim privilegiari contingat cum proditione fautarum fecundum Sta-

tuta Cappellanis nojiris in ditia Cappella a nobis conceJSa , ad quam qui-

aem Cappellamam provide dcltberati inJiinCiu pietatis ^ elemojyne ad ip-

fius Cappellani fujlentationem donavimus ^ ajjignavimus S' preJentibfiS

donamus & ajfignamiis perpetuis temporibus duraturum , imprimis terram

quandam infra 'Parochtam de Ilagha vulgo di6iam dcr Lavengierftcr-

landt, Item fexjugera Jive menj'uras ttrre di6ie morgen-Landts infra

'Parochiam de R.yswyk, que ad nos per mortem quondam Wilhelmi filii

Alberti > qui eas a nobis in feudiim tenuit , pervenerunt ; Item de quoUbet

feptuaginta feptem jngera terre fitarumjuxta oppidum noflrum de Delft m
loco dtcio op 't Woutop die Hernelfe tres folidos & fex denarios Hoi'

landicos » payamenti ^ quo nojiri amiui redditus pro nunc five in pojlernm

folent Jive folebunt perjblvi, fummam tredecim librarum, duodecim folido^

rum S' trttim denariorumfacientium y cum additione quatuor cum dimidia

tncnfurarum , vulgo diSiarum hont Lants , ad ipfam pertinentium ad nos

fer mortem johannis de Nocrtich, qui ea a nobis in feudum tenuit, de-

•volutarum.
" Item de terra prediEia op 't Wout op de Weftcrnefle die-

tamy nfque ad quantitatem quinquaginta jugera terre , dequavis_feptem

jugera nobis annuatim tenentur in una menjura butyri , dittam vicrdcr ,

que Jimul inJumma compaBe faciunt fummam menfuram cum unius men-

fiire tertia parte butyri y quas rnenfuras butyri prefatas ad prediBam Cap-

pellaniam etiam ajjiffiamus ; ^lam quidem Cappellaniam difcreto viro

Wilhelmo diBo Heerman Tresbytero cum omnibus juribus & pertinen-

tiis Juis prejatis pure & fimpliciter propter Deiim contulimus & conferi-

mus per prejentes y & quod predi£las fundationem y dotationem , ajjtgna-

ttonem y collationem & omnia & Jingula in prefenttbus prefentata volu-

mus in perpetuum & abfque ulla contradiBione per nos & nojiros fuccef-

fores prmiter obfervari , prefentes Utteras appenfione noftri figilli in tejli-

monium veritatis duximus muwrk 'Datum & actum in Haga nojtra

Z Curia

(e) jilnmtium o?Jlmutiay is cen zoort van cen kort fchouder-manteltie, dat,

ais een teketi van eer en uitzonderinge gedragen wierd by KanunniJcen en Begiftigy

den in Cathedrale of CoUcgiale keiken. Zie Dom. Macri , Hieroksicon , op die

woord.
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Curia anno milkfimo" treeentefimo , qutnquagefimo feptitno (/) in VigUia

beati Mathei Apoftoit & Euangelijie.

Jujfu Domini y

Prefentihiis Domims F/otrnfio de Borfalia , Gerardo de Egmoi:-

de-> Gerardo de Nyenrode-, & "Jo. de Poele^ militibus. -f

W. HEERMAN.

%/. 7)9. ^^ YSSELSTEIN.

iGeeftde En of dit met genoeg ware geweeft , by Handveil mede gegeven
Coiiatie

-j^ ^^^ jj^gg .5 maandags na llnte Elizabeths dag , vergundc hy dc

aaJ'tge- CoUatie van die kapellerye aan den gellagte van Wateringe , uitwy-

flagtvan xens den volgenden brief:
Watt-
ringe^.

^^ EitogcW ILLEM, &c. doen condt alien luden , dat wi die

5, jtj.Capelrie die vi\ gefet hebben in onfer Cappellen in den Hage

3, voer Gberyts lide van der IVateringlje overgegeven hebben en

gevcn mit'^defen brieve Heeren IVillcm 'Dan der Wateringhe en nae

hem den rechten oer van der Wateringhe eeuwelicken ghifters te

v^^cleri van der Capellerien voerfz,. en verdienen te doene dacr fi

willen bi den ghenen die fi fe geven fuUen , of by eenen eerfamen

pcrfoen vocr hem ; En om dat wy willen dat dit vafte en geilade

ghehouden bliven , foo hebben wi defen brief &c. Datum Ilage

des maendages na Sinte Elifabeths-dach anno M. CCC. feven en

vyftich.

Onder ftond.

3)

5?

33

>3

3)

'Juffu Domini Comitis

,

Pi'efentibus Domino Florentio de Borfalia & Magijlro Tbeodoro

dc Themis.

W. HEERMAN.
Sigt. ex Cop.

Nog veel meer luifter erlangde de Hof-Kapelle weinige jaaren daar
Eene pa, door de ongeVallige ligtgeloovigheid van Hertog Aalbert van

^e^ilev
Beyeren , die zig hebbende laaten verrukken , om den Heere van

eeuDe- Adingcn tot Qiiejhoi, oi Keinoiit in Henegouwen te doen onthalzen,

ken en 12 gedwongen wierd,zoo hy met des onthalsden dappere broeders wil-

^ken"" ^^ zoenen, voor de ziele van den gemelden Heere van Adingen op

door ' te regten en te fonderen eene Kanonifie in den Hage , beltaande uit

Hertog een Deken en twaalf Kanunniken.

"i^l^*
• ^i^ ^^^^s getuigen de jaar-boeken , dog zommige Schry^'^ers zon-

opge- der uitdrukkinge van de oorzaake dezer lligtinge , omme des Graa-
fcgt- ven

(J) Dcze dag komt op den ai, September,
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ven memorie te minder te bezwalken , gelyk onder anderen Jan d'Oor-

Gerbrantfz, van Leiden (g) daar van alleen in dezer voegen "^"^
.

gew"aagt . : Alhertiis Dux & Tutor HoIlandU ad perpetuam ful me- door

moriam in Haga Holland}x in Cappella Palatii fundavit , dotavit en vcriche-;-

confirnmri procuravit Collegium XUI. Canonicorum. tenvoudiger en 'j^'^'^'^y-

met ter nederilellinge van de rede , verhaalt deze zaak de Schryver icnei-

van de Goudfche Kronykr, in 't leven van llertoii IVillem den V. zeg- centiyk

gende : \h) In dat zelve jaar dede Hertog Aelhrecht den Heer van ^'"^*iaif-

jidichotn onthoofden , e»de voor zyn ziel dede by maeken die Canefye in

Jen Haech. \ V\'elk 00k beveiligt werd van Henr. Thaborita (i).

Anno Domini 1367. Dux Albertus ad perennem fui nominis menioriani

fundavit Collegium Can'micorum in Capella Curie Hagenfis , ubi large

prebendati funi XIIL Canonici , ut ibidem jugiter Deo jervirent & pro
Domino Nadingenfi decollato fanflJs precibus Deum exorarcnt. Men
vocge hier by 't getuigenis van Meyerus (^), die beichryvende den
oorlog tuiurhen Vlaandei'en en Iienegouwen , zegt : Ik vinde ge-

fchreveni dat de oorzake was ^ dat Aelbert van Beyeren tot Qiiesnoy

in Henegouwen in de laetjle weeke dcr vajlen op bet Avondtmaal des

Heeren Jan van Adiugen ( /) Neefvan Lodevuyk van Male , Graafvaii
Vlaenderen-i oni een lleglefake bad doen ontbalfen

;
(maar ) dat Albert

defe dood van den Adinger met een grootefomme gelts beeft geboet. En
alhoewel de gemeldc Autheur alliier geen het minfte gewag maakt

,

van 't ftigten en 't opregten van 't voorgemelde CoUegie der Kanun-
niken , maar alleen fpreekt van een geld-boete , zoo is 't nogtans

zeker uit het voor-verhaalde , dat de gelden zyn belteed ter opreg-

tinge, of U'el ter venneerderin^e en verbeteringe van 't gemeldeKa-
pittel,

De Zamenflelder van de oude HoUandfche Kronyk ( m ) gaat , cm
zoo te fprekcn , tuilchen beiden , en llelt wel de zaake , dog zoo

veel doenlyk ten voordeele en ter eere van den Graaf , met deze

woorden: „ Des jaars daar na van 1367 was groote oerloge in ITe-

33 negouvven en die faeke was defe ; Hertoghe Aelbrecht doer quar

3, den aenbrengen en ingeven van eenige valfclie tongen , hadde des

3, jaars te vooren doen vangen eenen i-;anreheer, geheten den 'eere

35 van A dim:en in iienegouwen, en hadde hem doen rechten mitten

3, fwaerde tot iveynoyt in Ilenegouwen , want hem was aengelirogt,

3, dat die Feer van Adingen hadde in fyn flede en Hot van Adingen

3, zekere inftrumenten van ladderen en andere gereetfcha;;pen om
3, fteden en lioten in Henegouwen mede te winnen en te becUm-

„ men. En als die Heere van Adingen onthoeft was , is dacr een

3, groot rumoer en opttal in den Lande opgcrefen -, want die Heer

3, van Adingen Uet after fes vrome broeders alle Ridderen, die dat

33 lant van Ilenegouwen mit roven en mit branden fere verwoeften,

Z X waar-

(g) Lib. %\. Hiftor. cap. \6. (h) Pag. m. (z) Lib. J. Chronic, cap. li.

{k ) In 't 1 5. Bock der Chronyckcn van Vlaenderen op 'tjaar 1 566., te vinden by

Sciiverius , Befcbr. der Graaven van Hollandt., pag. 577.

(/) Aub. Mirxiis, Donat. Bcigic. lib. i. cap. \T,'i.pag. 448. in mt. noemt hem

Zcger Heere van Adingen. Jdni^cn is nu Etigmn of Juguieu.

(?«) Divif. 16. cap. 1(5. Goudh. p. 400,
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5) S'

waarop dat Hertog Aelbrecht hecft docn vergaderen vele volks

van line jiidderfcappe en h.delen en is mit grooter heercracht ge-

comen in Ilenegouwen en beleide die llcde van Adingen. lin iten

Icllen worde dit oerloge opgenomen bi middele Grave Lodewycs

van Vlaenderen -y en daei*'^'OFde een vrcde ghemaect en de Jierto-

ghe nam dele les breeders in gbenade , en ii vergavcn den Hcrto-

ghc den doot van haren breeder. Ende des 't sjacrs daer an als in

t jaer van LXVIlj. dede Hcrtoghe Aelbrecht fonderen en lUch-

3, ten tot [}'lire eenvigher tnemorieu dye Canofye en Co'legie in den Ha-
., ghe. '1 er bcveftiging van 't welke wy nog alleen zull-n bybren--

gen 4e woorden van den naaukcurigen Scriverius in %)m fcefchryvin-

ge der Graavcn van h'olhnd in 't leven van Willem den V. ( «) in

dezer voegen fprekeride: „ In 't jaer 1366 hceft den Hertog Aelbert

deni'eer van Adingen in Kenegouvven doen onthoofdcn, liem te

laft leggende , dat hy in fyn Kalteel gercetfchap hadde om de Ite-

den en kaileelen des Hertogen te vervvoeften. Lit fyn dood rees

in Hencgouwen een groote onrulte van wegen fyn feven nagelate-

ne brocders , die den I'ertoge daer toe l^ragten , dat hy den vrede

van hacr felf moert vcrfocken. In 't jaer des Iieeren 1368 llichte-

de den Ilertog Aelbert in den Fage t'fyner gedachteniile als 00k
voor de ziele des Eeeren van Adingen in de Capelle een Canoni-

fie, daer in X^ll. Canoniken gebeneliceert v.ierden. En die iets

naders nog , maar allezints gedraait ter heftige befchuldiging van
liertog r\ albert, hier van vvil leezen, kan daar op nazienMr. Johan
Uytenhagen de Myft , in zyn zonder naam uitgegeven boek , getitelt

Begin, Voortgang^ende Bind der vrje, eii dcr ge-waande Erf-Grave-
Jyke Bedeiiinge in Holland, &c. f 0)

Onaangezien het veervcrhaalde bleef hct by ons zyne twyffeling

ondcr\vorpen3 of Hertog Aalbert eerll en van nieuws af een Kapit-

tel van Kanunnikeri in den Hage hadde opgeregt : dan of hy , een
gcringer en klcinder Collcgie , 't geen bereids door een voorigen

Graaf was aangevangen, zodanig vermcerdert , bcgiftigt en verhe-

ven hadde, dat het daarom voor geheel nieuw konde werden aan-

g;ezien. Nadeniaal Philips van Leiden, die liertog WiUems regerin-

ge, en zyns Breeders Jlalhcrts Ivuwaartfchap ten meerderen decle

hceft beleeft, diiidelyk uit getuigt f/)), dat bet Collegie is foermeer-

dcrt-,in diervoegc, dat'^er tivaalf Kanunniken met hiinnen Proo/i of
Dcken aldaar zoi'den refideren. Dog dewyle ons , niet lang geledcn

gelukkigh'k zyn tcr Jiand gekomen , verfcheide oorfpronkelyke

Charters deze Hof-kapclle betreifende , zyn wy in ftaat geraakt om
dezc verwarringe te ontwindcn , door middel zoo van den Ncdcr-
diiitfchcn als den Latynfchen Fvfnciatie-brief

in dezcjzal men vvel ligt gelovcn, dat liertog^^/Mt niet fpreckt

van

3J

33

53

33

35

53

35

53

\

{

(n) Pag' 577. Dit zegt hy getrokken te hebben uit een otide HoUandfchc Cbro-

nyk metier handt gefchreven^ en, vennits hct zelve byna woorJelyk ovei-ecn komc
met het gcen gevonden word , by Veldcnnar in 't leven van dc-n gemcldcn Gr.iaf

,

t^'g-9%-1 vertrouwcn wy vaftelyk dc voorf/, nude HollandfcheChronyk gcen andeic

te wezen als die van den laatft-gcmeldcn Schiyver.

(0) XX. dcel, pag. ;3f. en volgendc. ,

(/)) Ccfi'.s Voxtm LXXIII. pag. 249.
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van den Ilecre van Adingen , des zelfs dood , of van bocte die hy
ter lavenilfe van des gedoodcn Ileers ziele te doen zoude hebben.
ISiets minder, maar erkennende de Godlyke gunlkn , en vevloOin-

gen uit vcele zyne vreezcn en anxtcn, wil hy ter gedagtenis dcr zcl-

ve , tot Codes lof, en ter meerderinge van Codes dienft, zoo goe-

dcn werk doen. Tn hy getuigt het tc doen , van vsxgcn zynen
'Breeder ilertoghe IFillem , en vati zyns zelfs u'egen , als Ruwairt
en (dat een aanmerkelyke uitinge is) regte Erflecn-volger in dc Lan-
den bevoorens genocmt. Ln daar op volgen nog anderc rcdenen
derlHgtinge, xi-\mcnt\)'\i.: in ajlate oiifer fouclen en in meeringhe der

fctlichcide vnfer ziekn en aller der gheenre daer ivy of gckomen zyn, of
daer ons good ofheerlicheitoj aen gbecomen is. Ilcbbendc vervolgens
geordonneert, dat 'er zullen vvczen tvvaalf Kanunniivcn , en boven
die een Deken , die het opz'gt en regerin;:;c over dczelve hebben
zoude , en waar van hy de gifte aan zig en zync nakomelingen be-
houd, zoo laat hy daar op yolgcn , 't geen alles klaar maakt : Des
dat die vier Prebeiiden, die toen in de Kapelle wareh, en die geenc
die daar op alstoen gcprovcnt waren , of die na hen daar in zouden
konien, Itrekken zouden in mindcringe van de voorgemcldc twaalf.

En dat oo]c ^lle die rcnten , die tot dien tyd tot de voorfz Prebcn-
dcn bchoord hadden , onder den Deken en Kanunniken in 't gemcen
gedcelt zouden werden. '\^'^''^'.

^ Foe zeer de voorwendzels van de fligtingc aldaar vermcld > piet

als dcugd en heilipheid i]icdebrengen , geven egter dc uitdrukkini;eh

tekenncn, dat het gefchied niet alleen zynenthalve, maar ook v/e-

gcns zynen breeder IFillem;^ dat het is tot afiaat van zonden; en dat

'er bereids vier l^rebenderi waren die in dit nieuw CoUegie wierdefl

ingcljft ; overvloedige blyken van ''t geen hier voorcn aangemcr'.vt Ts.

Te weten , dat het nict zoo zeer was eene geheel nieuwc ftigtinge;,

als een vermeerderi ge.en verhelRnge van eene voorige. Dat deze

ftigtinge, fchoon nu gcfchicdcnde door Ilertog Aalhert -, egter niet

was buiten betrckkinge van vlcrtog W'lUeni van Bejercn:, die noctans

nicts misdrevcn had ontrcnt de dood van den Ilcere van Adingen.

^n uit wat hoofde anders konde zulks zyn , als om dat hier in gefmol-

ten wie.'d de bocte en beterniiie , welke Hcrtog WiUem gcdaan had ,

over de dood van ^""eer Gerard van IVateringc .<" En eindelyk , dat hoe
mj'dcnde oflicverhoe ontvcinzende,de ^^ tigtcr fpreckt van dc oorzaak

van eene zoo aanmerkelykc oprcgt'nge van een nieuw Gceflelykgezel-

fchap, dat w einig wedcrga in Holland gehad heeft • egter het v\aare ligt,

gelyk als door ncvelen uitbree' t, dat het geweeft is , om zonden die

be aan waren , dog niet opentlyk gemcld werden.

Het zal den Lezer klaardcr vookomcn uit den brief zelf, dien.

wy na de ooripronkclyke gezegelde i andveft gefchrcvcn, en zoo^A^y

mccncn ons te mogen verzekcren , nergens gedrukt , alhier la^teii

volgen : .

t;

In den name des VaderSy des Zoens^ ende des HejUgen Gee/Is,

„ /\ ELBRECIIT, by Gods ghenaden Palensgraye bi. denHyij?
5) XjL Ilertoghe in Beycren, Ituwaert van Henegouwen , van Hol-

>^ 3 „ lant.
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5, lant, van Zeelant en \an Vrieflant , ende MARGRIETE bi

35 djr leher ghenaden IlertOLnnne van Beyeren ende Palensgravinne

,5 bi den Ryn, doen cond alien luden. Want wi bekennen die g.oi-

„ te ghenade ende gracien die onfe Heere God bi fynre godiiker

5, gocdertierenheit , nict bi onfer verdienften in alien onfen vrcel'en

,

„ anxten ende node diciv\\'ilen middelicken bi ons ghedaen heeft

,

5, en noch alle t)i: hopende ende wachtende fyn. Ende wi met eni-

„ ghe weicken van caiitaten die wi vortietten of o; dineien moch-

5, ten langlie tyt wille hei)ben ghehadt in ghedenkeniiien van dien

3, fmen lof te meerren als wi hei\ connen en mo[./ncn , £oe hebben

5, wi omme om te meerren den dienlt ons Heeren gheordineert en

53 wille dat eene canelle en coUegie worde gellicht en geoidineert in

5, onier Mouwen Capelle die binnen onfen Jlove en woning^ in den

5, Ilage nu ftaet vafi ons licfs broeders iveghen Hertoghe Willems en

3, ^'an den ouj'en alfe niwcrt ende rechte ei'jieen-volgher in den Landeii

,5 en Heerllcbeden voirfzy in aflate onfcr fonden , en in raeeringhe der

„ falicheden onfer zielen ende alle der gheenre daer wi of gheco-

„ men zyn , of daer ons goed of heerlicheit of aen ghecomcn is : In

33 welken L'oUegie wi gheordineert hebben te \\'eien twalef Canoni-

3, ken en daer toe eenen Tekcn, die dat regiment en die cure daer

3, of hebben fal , alfe Dekene fculdich fyn te hebben over canonike

3, en die alle rriefters wefen fullen of worden binricn den eerlien ja.e

33 na dau hem der prevende eene ghegheven wo. d ; \ an den welken

33 wi alle d e ghiftcn en recht die te gheven behouden aen ons en

33 aen onle nacomelingen, des zuUen die vier prevenden, die nu in

53 onfe Capelle zyn, ende die ghene die daer op nu gv-pro vent zyn, of

33 die na hem daer in comcn3 zuUen weien en bliven Canonike in den

33 voorfz CoUegie in minderniilen van den twalef Canoniken voirfz;

33 tnde alle die renten die tot dien provenden behoert hebben tot

33 dcfen daghe toe 3 zuUen in 't ghemeene comen en ghedeelt wor-

33 den onder den Deken en die twalef Canonike mettcn andcren ren-

33 ten ende gocden , die wi in rcchter aelmollen daer toe ghcgeven

33 hebben en gheordineert 3 ende die hierna ghefcreven llaen. Wel-
33 ke renten en goeden men deelen lal onder den Deken en Canoni-

33 ke aen veertien deelen , daer of zal die Deken hebben dubbel

55 provende , en die Canonike dat ander even ghelike 3 vutghefet

,

3, dat van den twaleven ial wefen ecn Treforier , die l:oven fynre

3, provende hebben fal van elken van den anderen provenden een pond
33 Hollants alfe in borfen gaet ; Ende daer of fal hi gheven clx jaers

3, elken Canonic die prelent is in der Metteii op onfer X'rouwen-

3, dach purification een caerfe van eene ponde was 3 ende den De-

3, ken eene van tA^ee ponden was , ende elken ^ icarys eene caerfe

33 van eenen halven pond was , ende die Capellanen die nu ter tyt in

3, onfer voirfz Cappclle geprovent fyn op Caj^pclrien , die zuUen be-

33 houden alfulke renten als zi nu hebben 3 ende zullen Vicarys we-

35 fen en onderdanieh wefen den Deken en Capittel in alle ghe-

35 orlo\eden pointen en betaemden. ^'oirt willen wi, dat dat grofle

55 van elker provende wefen fal elcx jaers vive en twintich pont ghe-

35 bodens ghelts , alfoe veel fal hebben elc Canonic die refident is en

33 blyft in der tyt binnen den Dorpe van der Plage 3 ten ware dat

33 winen
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„ wincn in onfer oerbaer vutghefent hadden, of dat hi bi onfen oer-
3, love of des Dekens in abfencie van ons vute ware, daer hi Ibnder-
„ linghe te clocne hadde in fynre ocrbaer ende foe wat hi anders
)j vutc ware, daer of loude hi \erliefen van fmen grolie alft bi der
3, tyt belicpe die hi ahfcnt ware, ende alle die ander renten en daer
35 toe alle dat met abfencicn des Dekens of dcr Canonike alfe voirfz

5, is vervallen fill , dat lal men dauhelix dillrih.ueren den ghenen van
35 den Capitel, die ten ghetit en jeghenwordich /yn ; Encle alioe die

55 Deken prefenc is in den cocr, loc ial hi hcl^bcn dubbele difb-ilju-

35 tie ende anders en fal hi en ghene hebben , Ende defe Canonike
55 zuUen hebhen en hoiiden alfiilke Statuten alje enighe der Canezien
33 /' Utreibt beeft die zi kiezen bi onfen Rade. Ende omme der onfe
33 meninghe is , dat die Deken en Canonike voirfz eerliken itaet

33 houden moghen, foe he'jben wi in rechter aelmollen daer toe

33 gJicgheven en gheven evveliken durende allulcke goeden en ren-

53 ten alle hierna gheicrcven Itaen. Jn den eerllen vut onfen Lande
33 van Vroertle en van den Coedyc twee hondert pond Hollants gocds
3, gheks elx jaers tc hefFen en te boeren tote Sinte Martyns-dach in

55 den winter comerloes en dikeloes van onfen Rentemeeiter van
53 Kcnncmerlant en van A'rieslant, die nu is of namaels wefen fal

5, ter tyt toe dat wy 't hehi in zekeren fticken bewyft hebben , daer

5, die Canonike der felve in nemcn moghen ; item dat lant dat wi
3, hebben legghi:n bi der Goude en Ileer fVtilem van Cule van ons te

53 hoi'.dcn plach ; Iteni dat lant dat bi Haerfem geleghen is ende
35 men hiet den Ferric , en ons aenquam bi dode der Vrouwe van
3, RoJtYtoorch ;^ Item onfen Hof en Boengaert tote Leiden , met Jinen

,) toebehoeren , iehoudeliken ons daer onfer ^terfiarcn te hdtide?t als coiifiu-

,'> melik is, ende eens raetshuys daer an^ die weike wi felve becoflen znl-

„ len ; Item buten des Gravenzande onfe lant dat men die Bankeyi

5, hiet , ende die campcn die wi up ten Andel hebben
, gheheten

J-, cleine Vtncken Can.p en groite Vmckeh Camp , en eenen anderen

55 Camp daer by ghelegen , ende den Camp die men de Zipe liict

,

55 welke goede voornoemt wi vuten onfen handen zetten tot des

5, Collegies behoef voirfz , en gheven hem en fcelden hem daer af

5, x[uite in rechter aelmollen den rechten vryen eyghendom ; Ende
5, ten welke tyt wi den Collegien en Canoniken in anderen goede

55 dan voirfz is 5 renten of goed bewifen , foe zullen wi alzoe veele

55 van den renteji en goede vornoemt daermede loilenen moghen en

55 aen ons honden als dac goed waerdich is en ghelden mach , dat

„ wi hem daer vor bewifen en overgheven. Vocrc willen wi , dat

55 onfen Canoniken vutghereicc en betaelt worde , elcs jaers vute

55 cure en provende nafcreven , die de cureite jairlicx vutreyken zul-

55 len , eerlt die Ciireit van Haerlem vuter kerke als elcs jaers thien

35 pont grooten ; Item vutcn kerken te 'Delft die Cureit aldaer elcx

35 jaers thien pont grote ; Item buten-kerken tot Amflerdamme die

35 Cureit aldaer elcs jaers thien pont groite ; Item vutcn Cappelrien

5, die wi pleghen te gheven tote Reynsburch , vyf pont groite tsjaers

;

35 Item .vut onfen Cappeliien tote Tielft^ die nu Ileer tlughe Bruun

3, bezit , vyf pont groite tsjaers payemente alfe men gkcmeenlix pont

33 groite neemt in KoirthoUant ; Item is onfe beghcerte en willey-

33 dat
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55

55

55

55

dat h'ler in mede ghecorporiert isjorden bi confente des Abts van Mid-

delburch , die cure en kerke in den Hage , die Capelrie tot Eyken-

diinen , cnde die provende die fine Canonike plcghen te verdienen

en te hcbben in onl'en Cappellc voirfz, vor die vvelke wi den Abt
vorfz, weder andere geven ende quite fcelden alle recht van ghif-

ten die wi hebbenander kercken te /^/?-J/(;;//7^rin Middelburch,

5, herti die te ghebruken , ghelike dat hi die kerke en cure in den

3j Hage te hebben plach. Voert glieven wi daer toe die jcole in den

35 Hage met alle horen toebehurcn , h'nde bidden en verioeKen aen

35 den eerwaerdighen Vader in Gode onl'en lieven Neve den Bifcop,

35 den Doemproeffl en dat ghemeene Capittel van UtrecJic , en alle

35 die ghene die te zamen of ghefceiden dat doen moghen of van

35 rechte doen zuUen , dat zi dit voirfz Collcgie en alle ordinancie

35 ende ghiften voirfz willen confirmeren, Ibdi Jien en approberen,

Ende van de Gheefteliken goedcn vornoemt willen doen tranfla-

tie, divifie ende mutatie alfoe alfl behoeftich is ende behoert,

omme te lladighen alle poinften voirfz. Ende omme dat wi wil-

len alle poinden voirfz vafte en gheilade houden en Gode ghelo-

vet hebben te houden in alien ftucken die onfen lieven l^roeder

voirfz of ons roeren moghen > foe hebben wi defen bi ief bezegelt

met onzen zeghelen. Ghegheven in 't jaer ons Ileeren duient

drie hondert zeven en tfeilich up ten IcHen dach van December.

55

55

35

55

35

55

35

33

Jujfu 'Domini 6" Domine

JPrefentihiis D. de Brederode , D. de Egmonde , D. Daniele de
Merwede , 2). Waltero de Eemskerk •> D. Jo. de IVateringe^

D. G. de Heemjiede , Militibus , D. Theod. Fopp. , D. Coetm
Zilex Presbjteris.

G. POTTER.
^. ^v Cop,

ITet omrchrift van 't eetfte legel, zynde dat van Hertog Aalhen,
luidaldirs:

SiG-
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SiGiLLuM. ALBERTI. DUCIS. BAVARIE. COMITIS-,

PALATINI. RENI. GUBERNAToris. HANonie.
HOLLandie. ZELandie. ET. FRISIE.

dat is

:

Zegel I'm tyiELBERT Hertog van Beyeren , Taltsgraaf va^

den Ryn t Ruwaart van Henegoiiwen , Holland , Zeeland

en Vrtesland.

Het tweede J van zyrie Gemalinne , heeft dit omfchrift:

SiGiLLUM. MArGArETE. D-UCISSe. BAVARIE.
NON. COmITISSE. PALATInE. RENT.

NECJ:

dat is :

Zegel van MARGARETAy Hertoginvan Beyeren ende Taltsgra-

vinne van den Ryn.

De dagtekening, welke is van den laatjlen Becemher 1367. toont

aan , dat het een verfchbonlyke dvvaling is in Sciiverius , die ver-

moedelyk nooit eenig affchritt van dien brief gezien had , waiineer

hy zegt J dat HerttJg Aelbert dat Collegie geitigt heeft in den jaare

1368. Eti daaf by voegen wy , dat , gelyk 'er tot beveftiging en
gezag van 7,ulk eene inftelUnge vereifcht wierd , dat de Paus daar aan

zyn zegel hing , zoo 00k door Hertog Aalbert en zyne genialin,

welke • naam en zegel mede gebruikt wierd , ten zelven dage wierd
verleden ook een Latynfch Handveft van ftigtinge van \ zelve Col-

legie , wel niet zoo breed , maar egter de zelve oogmerken voor-

wendende , en daar en boven meldende eene byzondere bmflandig-

heid , welke in de Duitfche Charter niet gevonden werd , te weten,
dat Karel de AUerchriftelykfte Koning van Vrankryk , zyri Neef

,

die plaats vereert hadde met de uitftekende giften , van een ftiik van

het hout van het levend-makende en allerheihgfle kruis des Heeren,
en van de doorne kroon. 't Geen zfeker in die tyden giften wareri

,

die deze Kapelle een uittnuntenden luifler moellen byzetten. Wy
laaten dieri brief, van gelyke keurlykheid als de voorige , en medc
gefchreven na den oorfpronkelyken , hier volgen

:

In nomine fanSie & ind'tvidue Trinitatis TPatrts & Filii & Spiritus

JanBi.

Tweede
Latyn-
fche

brief,

melden»
de eene

byzon-

dere om-
ftandig-

heid,

welke
in den
Duit-

fchen

niet ge-

VondeH
werd.

ALBER7 USi 'Dei gratia Comes Talatinus Reni , T)ux Bava-
gubemator Jiue curator Comitatuum Hannonie , Hollandie

,

rie

Zelandie , ac domini Frijie. Et MARGARETA eadem gratia dti-

A * cijjd
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ciffa Bavarie & coyithoralis. Notum facimus vniverfis , quod ntngnifi-

centiam honores & gratias multiplices a divina miftricordia non nojtris

mentis in multis anxietatibiis& neceffitatibus no/iris phmbus vicibits lar^

,giter cogmfcimiis nos reccpijje. ^las & adhuc cotidie in fin^ulis aciikts

nojiris (peramus , mifencorditer euenire , & per attqua cantatis opera irt'

Jpiracione diuma iam diu concepimus in magne retnbucionis (ignum prout

'uires noftre fuppetttnt diuini nominis augmentare cultum. Mine eji quod

cum quandam capellam in honore beate Marie vtrgmts confecratam tarn

diu hnbiiimus in loco noftre hubitacionis precipuo m Haga parcium Hoi-
landie dyocefis Traiettenfts. In qua hue ufque feruitores fuerunt quntuor

ferfonarum more canomcorum fecularium Je regencium in habitu & plcris-

que in horis divinis a fexaginta annts citra & ultra. Volentes augere

di6larum prebendarnm nnmerum ex caufis antedittis & ut diuinm cuitm

ob penuriam perfonarum ante remijje peramus deinceps decencius ac per*

feSiim impleatur , ^ Jingulariter propter eximium di6le capeHe per Karo-

lum Chrijlianijfimum Brancorum Regent confanguineum noftrum hcnorem

impenftim qui di£ium locum per munera magnified ligni viuifice & fane-
tijjime cruets domini nee non corone (pinee mirifice decorauit. Adicimits

C^ augemtts ufque ad quatuordectm prebendarnm numerum , quorum duas
habeat & conjcqni debebit decamis Jive prapofttus collegii antedt^i , o''

bona reddittisJeu prsuentus que diEii quatuor canoruci ha6lenus recepe-

Yunt & reap' re conpueueruni rattone dttle capetle de cetero inter omnes

^ finz,ulos eq'iatiter dtuidentur. Addicimm etiam diEio collegia & perfo-

itis eiusiern pro necejjitatibus fuis fupportandis in armuis reddittbus du-
centas Itbras HoUandenfium bonorum recipiendas de & ex boms & pre-
diis nofttis nuncupatis Vroen & Coedyc partium fVeJifrifte infra Itmites

parochie de Coedyc diEle diocefis quousque dittos reddttus ducentarum li-

brarunt in "Vberiores vel faltem in equiualentes duxerimus conmutandos :

Item ajjignamus eisdem terras pofiejjiones ^ prediajitas infra Itmites par
Yochte de Gouda di^e diocefis ad nos per mortem domtni Wilhelmi de Tula
Militis pleno iure devolutas. Item terras pojfejfiones & predia fitas in
parochia de Herlem di£ias den panic etttsdem diocefis : Item curtim nof-

tram & areas cum fuis pertinenciis fitam in parochia de Leyden eiusdem
diocefis. Item terras nofiras predia & poffeffiones fitas iuxta opidum nof
tritm de ts Gravenzande vocatas die banken cum prediis die Zipe nuncu-
patis. Item campos noftros fitos fuper Andel appellatos cleyn-vinkencamp
en gfoet'Vinkencamp. Item p . . . im campum aliunt illis adiacentem
iuxta locum bidenhecke nuncupatum, ^ue bona redditus predia poj^effio-
Ties predtUa eorumque dominia ^ proprietates in diSium collegium , (^ ad
opus perfonarum eiusdem ut predi^um eft transferimus , refignamus omni,
jure tuodo caufa &forma quibus pojjumus melioribus. Vohimusque dic'

tiifn collegium ac perfonas eiusdem in bonis fepedifUs omnibus & finguUs
plena ac omnimoaa libertate gaudae. Tredi^larum tamen prebenda-
rum collationem prefentacionem o- quamvis aliam difpofitionem nobii

& fuccefforibus noftris pro tempore referuamus. In cuius ret ieftimo-
nium figilla noftra prejentibus duximus apponenda. 'Datum anno
Domini mtUefimo trecentejimo fexagefimo feptimo menfis fDecembrii
dte ultima.
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Hier op. volr;de dan ook dat Ilertog Aalhert de beveftiginge de-

xer inlleUinee verzogt aan Gregorius den XL Paus van Rome , dog
die , gelyk nu al ettciyke Pauzcn voor hem gedaan hadde , tot Avi-

gnon in Vrank yk zyn vcrblyfhield, en die ook , op den 5- April

13 71., iiet eerUe van 's Paufen regerin2;e .j de zclve verkreeg , waar

van wy al mtdc hier een getrouw affchi-ift , na de egte BuUe van

den Paus gemaakt , laaten volgen , luidende aldus.

GREGORIUS EplfcopHS fervus fernjonm 'Dei ad perpetuam rei

memoriam : Romani Tontijicis providentia circumfpciia. hijs quepro

di'Vini cultus augment & animarum Jidelium falute proiitde fa£fa fimt ^

ut itlibata conjifiunt robur libe^iter adicit apoftolice firmitatis & circa Hid

quandoque prout hoc expedire con(picit nonnulla falubria dr uiilia jiatuit

^ dilponit , fane petitio pro parte dilc^i jilii nobHis viri t^lberti 'Ducts

(^ dile^e m Qhrijiofilte noUilis mulicri^ CMargarite diiciffe Eavarie no-

bis nuper exhibita continebat quod ohm ipfi cupientes terrcna 171 celejlia &
tranfitoria in eternafehci comercio commutare ad honorem Dei omnipO'

tentis & beate Mane Virginis matris ejus ac pro diuiui cultus augtnento

fiiarumque & progenitonirn fiiorum animarum falute Jlatuerunt & ordina-

Timt, quod in Capell/t beate Marie in Haga parciv.m Hollandie Trajec-

tenjis Diocefis in qua ut afierunt quatuor Canonici & quatuor prebe^ide

nee non quatuor perpetui l^icarii feu Capellani efe confueverunt , & que

Capella de patronatu tpforum Duels & Duci(fe fore dinofcitur ac de refi-

quiis ligni fan&e Crucis & fan^e Corone jpinee Sal-vat oris Dimini nofiri

Jefu Chnfli mirifice decorata exiflit extunc impojlexum ejjent dtiodecini

Canonici & units Decanus , qui tilts preef^et & una cum ejsdem Canoni-

cis Capitulutn faceret & quatuordecim prebende quarum diilus 'Decafirii

duas & quilibet ex etsdem Canonicts unam prebendas haberet & pro dote-

hujtismodi prebendarum per eos noviter ordinatarum & augtnento ditta-

rum quatuor prebendarurn ^ quarum quidem quatuor prebendarum frv.&usi

redditus ^ proventus adducenta & qntnquaginta fcuta aitri afcendunt an-

nuatim appropriarunt y donaninty ceflerunt & perpetuo afftgnarunt eisdent

'Dccano Canonicis & Cafelle predia & allodia ac bona iiiji-alcripta ad

eosdem-Ducem & Ducijiam juflo titulo pertinentia^ ex quibus feptingen-^

A a. 1 M
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r'Ui den

XI. be-
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ta & viginti fcuta ami antiqua perpetui redStus percipiunttir annuatim

plenumjtis proprietatis & dominii ac uttlitatis ad Diicem & T^uctfiam

predi£ios in ipjis prediis & allodiis ac bonis pertinens in eosdem T>ecanum

cr Canonicos ac Capellam penitus transferentes , videlicet predium quod

'vulgariter de Bankken nuncupatur & aliudpredium eidem contiguum vo-

catum de Andele & alia quatuor predia predi6iis duobus contigua & im-

mediate adjacentia videlicet de Groete f^inkencampy de Clcyne Vincken-

camp , de Zyp & de Campe budenhecke confrontata a parte orientalt pre-

diis arabilibns Commmttatis Vtlle K^irenecomitis & a parte meridirnali

Rivo feu fuvio "vocato Mofa & a parte Occidenta/i fcopidis maris Oceani

& a parte Septentrtonali 'uille que Zidde communiter nnmnpaiur ac /i-

ream feu allodiumfitum in opido de Leyden parcium Hollandie confronta-

tum circumquaque fojfatis ipfus opidi & extra ilia cum carertis publicis

ipfius opidi nee non aliud predium fitum in parochia de Haerlcrn vulga-

ritir de Terricke nuncnpatum confrontatum a parte orientali Rtio

communiter de Speern nuncupato a parte vera mendionali fihe de Haer-

lem & a parte occidentali vie publice qua itur ad fiham prediEiam & a

parie Aquilonari fojjatu opidi Haerlem ac etiam prediurft fttitm in pa-

rochia de Gouda quodfnit quondam IVilhelmi de Tuyle militis & ad eos-

dem l^ucem & 'DuciJJam per ipfius milttis obitum legitime exftitit dcvolu-

tum^ quod extenditur in longum pixta rivum Gouda communiter appella-

turn & cum aliis confrontationibus ipfius. Et ihfiifer donarunt & af
fignaru7it T>ux & 1>ucijfa predi&i pro angmento & pro dote hnjujmodi

ducenta fcuta auri antiqua annuatim in Fefio beati Martini ijenia-

lis de bonis terris& prediis fuis -vocatis Viventeghtefit partium fVeJifrtfie

per ipfos T>ecanum & Canonicos a Thefaurario eornndem 'Dticis & 2)«-

cifre & fuccejj'orum fiiorum parcium Kenetnarie fro tempore levandos cs'

percipiendos ac per di&mn Thefaurarium in ditlo Fefio eisdem T^tcano &
Canohicis dandos & fiolvendos. Voluerunt tamen T^tix & Tiuciffa ante-

dicfi quod quandoainque tantum <b amplius in aliis bonis & prediis , red-

dttibusy ctnfibns feu proventitjus eisdem IJecano & Canonicis per eosdem

lyucem & Dutijfam aut hendes vel fucceffores eorum impofierum affigna-

turn , traditum feu datum realiter foret & tpfi Decajius & Ca7wnict de

hoc forent contenti^ cjuod extunc 'Dux & Ducijja ac heredes & fucce/so-

res & Thefaurarius predicli a folucione & dacione di^forutn ducentorum

fcutorum antiquormn annuatim efrent liberi <^ penitus abfoluti ins prefin'

tandiydoneas perfonas eisdem Decano ^Capitulo ad huinsmodi prtbendas

{iirto 'Duci & heredibus ac ficcejforibus fuis Comitibus Hollandie pro

tempore perpetuo retihcndo ac nonnnlia alia circa premijja flatuerunt &
erdftiarunt licet dc faflo prout in litteris auBenticis inde confe^iis di^o-

rum 'Ducis & 'Ductfie figillis mimitis plenius continetur. Guare pro par-

te eorunaem Ducis & Ducifie nobis fuit humiliter fiippHcatum nt premif-

fis robur conprtnationis adjicere de bcnignitate Kyipofioiica diguaremur.

Nos itaque hujusmoaifiipplicacionibus inclitjati donacionem & appropria-

cionem , cefifionem & ajfignaciontm predialas pro diffis dote & augmento

tit premittitur facias nee non hujusmodi retencionem jurum prefentandi

& prefentacionis predi^orum rata habentes & grata illas ancldritate apof-

tolica ex certa Jtientia confirmanius & pnfentisfcripti patrocinio commu-
nimus. Ceterum quia alia per ipfos Dncem & Ducifram ut premittitur

fiatlita & ordnmta de jurejnribus non fubfi^tmt, Nos fuper hoc de be-

nig-

i
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nignitate KyipofioUca pronndere volentes eadem atiHoritate fiatttmns &
euam ordinamus quod in di&a Cappel.a ex nunc & impoflemm fi::t &
ejje debeant tresdecim Canonici Lapitulum facientes , quorum urius fit

'JJecarMS qui eisdem Canonicis prejit & in dignitate conftitiiius exijiat o"
friynnm ftallnm in Choo ^ primum locum ac priorem vocem in Capitah
& alias prcminenctM ^ honores confitetos haOeat ac quatuordecim prejen-

<le equates rnclufis tn cis & compiitatis dtUis quatuor prebendis antiquis

qna.nm idem Decamts duos que invicem iunte exijlant & quiliOet dicio-

rum Canonicorum imam prebendas habeat & quodprefat i quatuor Capel-
lani feu VicariifruEiibus ^ redditibiis ^ pro'vcntibm

^ juribus & obvencio-
nibm ad ipforum Vicarias feu Cappelianias abolim (pe^rantibus & perti-

nentibus conteitti exijlant , ficut prim (latuimns , etiam & ordinamus
quod Decanui & Capimlum^fnpTadi^li perfonas ydoneas cum eis per Du-
cem vel heredes aiit fuccejdores prediCios Camnice prejentate fucrint ad
hujusmodi prebendas cum -vacabunt in Canonicos mjtituant & admittant

quodque eletlio Decani di^e Capelle qui erit pro tempore ad eosdem Capi-

tuluT/i pertmeat , qui quidem Decanus poflquam (jus e!c£iio fuerit Cano-
nice covfirmata ciiram & admiwjlracione^it di&e Capelle ac perfonarum

iir bonoTum preditiorum prudenier & falubriter ^ alias fecandum Cano-
nicas fanffiones jlndeat gubernare. yolnmns etiam & Jlatuimus au^iori-

tate preditia quod tarn ae reddibus & proventibus prediciarum quatuor an-

tiquarum prebendarum di6ie Capelle quam aliis predicUs fic lit prcmittitur

donatis & ajfignatis eisdem H cam ^ Canonicis prebende fne exfolvantur

in hum modurn -videlicet quod Decanus qui duas prebendas feu poitionem

duarum prebendarum percipiet pro grojjls fruSiibus hujusmodi duarum pre-

bendarum ^ recipiat fexaginta fcuta antiqua annuatim vel 'valorem eorum

in morteta in partibus lUis currenti ^ quilibet vera Canonicns in di&a Ca-
peHa refidenliam faciens perjonalem pro groJJJs fri0ibus fue prebende per-

cipiat & habeat triginta fcuta antiqua annuatmi vel eorum valorem in

vioneta fupradi^a , refiduum vero diliorum reddituum & provciituum ac

boyiorum aliorum detur & dividatur ac affjgnetur tarn pro cotidianis dif-

tribucicnibtis Decano & Canonicis ipfis divinis officiis & horis interefen-

tibus quam pro dejfenfionibus ^ neccjftatibiis & iitihtatibus d:de Capelle

ac perfonarum & bonorum ipfius prout diCii Decanus & Capituhm duxe-

rint falubriter ordinandum jupcr quo eis poteftatem plenariam elargimiir &
quod fi aliquis Canonicorum refidentiam perfonakm in di^a Capella fa-

ciencium , infirmitatis dnntaxat neceffitate excepta , fe ab eadem capella

aliq'ia divinarum vel no£iurnarum horarum abfentaverit porcione ipfius

abas fi prefens ejjet contingcnte de cotidianis dtftribucionibns omnino ca-

reat que cedat ceteris in augment urn , quodque Decanus prediBus cum

perfunaliter divmis intcrfuerit duplum illius quod cuilibet Cano7iicornm

pro rata loco diftribucionum contihget , habeat & recipiat ; Si vero abfens

fuerit infirmitate feclufa omnino hujusmodi dtftnbucionibus carcat ficut

Canonici fupradiBi, quodque ft aliqui Canonicorum preditornm refiden-

tiam perjonalem m diha Capella non fecerint ^ hujusmodi groffis Jndfi-

bus & di^ributionibus careant nichil omnino percipientes ex eisdem i nifi

de (peciali licentia Decani pro tempore exifientis & CapituU prediilorum

qui fuper hoc quo ad gro/fos fruflus non autem quo ad difiribuciones coti-

dianasj que fiJlum debentur prefentibm ex certis caufi's raticnabilibus ^ fu-

per quo ipjonim confcientias oneramiis pofimt dijpenfare & ipfis Canonicis

Aa 3 ^hcf
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abeffendl Ucenciam impertiri. Ad hec volumus ac etiam fit titimus ancio-

Titate predilia quod Decanus & finguli Ca),or,ict quus in aicia Capella

deinceps recipi contigirit y fint & eJSe debeant aciu in fa<,eraotiO coajii-

tuti velfaitem infra annum a tempore reiepciunis Jue computnnMm fe

faciant in presOiteros ordinari yalioquinexttmc to ipfo Ugitnno tamen im-

pedimrntocefiantefi Tiecanus decanatUy fi veroLaiiomcm ftierit Canoni-

catu& prebenda i quern vel qnos in ipfa Lapelta obtincbU ^privatus & ea

jure dunciaxat inhahilis ad ipfim ^ecanatnm vel etsdctn Cunonicatuhi

& prebendam cenno confeoftiendum feu conjequjndos exijlut. Nulit ergo

omnino hominum liceat banc paginam noftre confirmattonis , confiitiuio-

nvs , ordinacionis & voltmtatis injringere vel ei auju temtrario contraire.

Si quis atitem hoc atternptare prejumpferit , indignacionem Omnipotentis

T>ei & beatorum 'Petri & ^Pauli tjdpoftolorum eJtis fe noverit tncutfti-

rum. Daium Avinion N.on. ly^prilis Tontijicatiis noftri anno primo.

LXXX
P. DE FARGIA. ARMANDUS.

Dus kreeg dit werk zyne volkome bcftellinge ; ondertuOchen had
evenwel dit Collegie zyne dienlten begonnen , wel niet aanflonds na

de op^-egtinge , maar egter lang voor dezelve bevefriging. Want,
( 't geen ons niet voorltaat elders te hebbcn aangetekent gevonden

,

alhoewel de meer aangehaaldc Philips van Leiden zulks woordelyk

ter neder Itelt (</) ) het gemelde Collegie is voor de eerfte reize

vergadert geweell in den jaare 1369, op den dag van de Ontfankenis

van de Maagd A'faria , Patronelle van dezelve Kapelle. Want dit

Kapittel was toegewyd aan de ]Maap;d Maria , en den Apoflel An-
dreas , en wierd daarom genoemt het KafJittel van onze Lieve
Vrouwe of St. Alarien in den Plage. Het zelve beltond , gelyk gc-

zegt is 5 en door den voorn. Philips van Leiden ter aangehaaldc

plaatzen mede getuigt weid, uit een Dcken en twaalf ivanunni;s.en.

Herto^ Aalbert daar mede niet te vrede,en willendc "t zelve Col-

legie luiilerryk maken, rulle niet, voor dat hy , met daar toe Li 't

byzonder geichikte Amballadeui's, voor hec zelve Collegie had vc -

worven exemptie, of wel, dac het aan de ordinaris Regtsdvvang van
den Bilfchop van Utrecht nice zoude vvezen onderworpcn ; invoc-

gen dat hy in die poginge ten eerften maale zwiiarigheid en wedcr-
fland ontmoetende , het zelve eindelyk by ecne tv^xede zendinge
doordrong (r). W^ant hy had wel in het volgende jaar na de op-

reg.

{q) D.Cafii Poitus, pag. 25-0. De meefte Schryvcrs ftellende ftigting dezer

Canoncfie op 't jaai- 1368. Zie Vcldcnaar, Chren. vanHoll.^ P^^- 9^- ^^ Ouds
Holl. Chron. Dii-if. z6. kap. 16. en Goudhocvcn

,
pag. 400. Scriverius , Be-

fchryving der Graai:en I'an HoU. in 't Icvcii 'van Wilkm den vyfden, pag. 377. Erf-

grav. Regeer. in Holl. pag. 537. Cs? ylutor. ibi alleg. Dog volgens Aub. Mir:eus,
Donat. Bclgic. lib. i. cap. I I'i- pag- 44^. in not. zoudc Hertog Aalbert van Bcveren,
na dat hy in 1^66. te Qiienoy haddc doen onthoofden Zcgcr Hecrc van Adinghcn,
tot zofen van dien in 1371 gcfondccrc hebbcn de Canoncfie van St. Marie op .'t

Hof} en Bor, in zyne Ncderl. Hijlor. op 't jaar 1^76. 9. boek fol. 141. voegt 'cr

by, dat zulks zoude zyn gcfchicd den zo Februari des gem. jaars 1 571.
(r) Dit allcs zict men by den gcmeldcn Phil, van Leiden , d. pag. Zfo. wicns

woor-
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rcgtinge, te weten 1372 , te wege gebrrigt, ^at de Paus acn die Ka-
pittel gaf een eige Kegtsplcginge over deszelfs Leden , dog dat vart

het vonniOTe zoude konnen berocp geJaan werden aan den Biilchop,

wicn de De>en onmiddclyk wierd ondcrworpen, uitwyzens den vol-

gcnden brief

:

GREGO RIUS Epifcopus ferviis fervorum T)ei , adperpetuam ret

memoriam. Sedis t^pofiolice ctrcumJpeEla benigmtas perfonas fub

divha culius obfervantia vacantes ajjldtie jludio pie -vie congrms favori-

bus profequituT ^ m hijs que animanim falutem & tranquillitatem per-

funarum earundem confpiciunt , ut devoc'tus & quietms 'Domino famulari

valeantfe libenter eis exhibet pro[piciam & benignant. Cum itaqiie dU'

dmn Ca^ellam loci de Hagha_ Trajeftenps ^Dtocefis , que de 'Patronatu

dile^lijilii nobilis vtri Alberti Ducis Bavarie , ut afjeritur ; exiFiit in

Collegiatam duxerimus auSloritate Apojlolica erigendam tredecim Canoni'

torum, quorum unns Tiecanus exijiit ac quatuordecim prebendarum nU'

merum conjlituendo ibidem ac eciam ordinando
, frout in noftris inde con"

feciis litteris plenins continetur. Nos ip/orum Canonicorum & aliarum

ferfonarum eiusdem C aptUe animarum faluti ac quieti falubriter provider

e

cupientesy eorurn 'Decani & Canonicorum ac Ducts in hac parte fupplica-

tionibus tntltnati auBoritate prediRa ftatuimus & ordinavimtts , quod

prejaius Decanus ejusdem Capelie
, qui eft ad prejens 6" erit pro tempore

curam ha.beat animarum Canonicorum f^ perfonarum eorundem c^ infaper

^uod tnquifit.io j correiiio f^ punitio excejjuum
, qui per Canonicos (^ per'

Jonas hujusmodi pro tempore forfam committentnr ac etiam ipforum Ca-

nonicorum & pr/fonarum Ji hoc qualitas negotii exegerit j incarceracio j

nee non quarumcunque caufarum ctvilium & criminalium i quas contra

eosdem Canonicos & perfonas Jeu eorum aliquem moveri contingett cogita-

cio O decifio ad eundem Decanum pertineat , ita tamen quod in cafibus a

jure permiffis Canonici & per/one antediite pojjlnt a quibuscunque fenten-

tiisi quas contra eos ferri contmget ac a gravaminibus que eis forfan in-

ferentur per eundem Decanum , ad loci Diocefarium appellare , quodque

frediCius Decanus eidem Diocefario immediate fubjeElus exijlat. Nulli

ergo omnino hominum liceat hanc paginam noflre conflitucionis & voJunta-

tis infringere vej ei aufu temermo contraire. Si quis autem hoc attemp-

tare

woordcn wy ter voldoeninge der Taal-kundigen alhier zullcn ter ncderftellen : Et

fecerunt initium fuuni di£li convocati anno Domini M. CCC. LXIX ipfo feflo concep'

tionis Firginis Maria: dillee CapeUa Patrons , utinam fautricis £5? aiiHricis htijus ne-

gotii tamfeliciter inchoati^ y hie unionis ta&te mora culpa fuit ^ protra^lio Prtelato-

rum. ... £t pfo ift^^ exemptionihus confequendis Cff aliis mifit Dux Aelbcrtus predic-

tus folenmter in creatione Domini Grcgoni Pap's XI. duos milites , duos DoSlores^ (^

unum Magiflrum in artibuSj (^ fignata fuit didla fupplicatio : fic fi fufflcienter docen-

tur-, fiat exemptie in forma. ;.. Et hujus retfum confcius : quia diSlam fupplicatio-

nfm cum aliis jimbajjiatoribus prafentavi. .

.

. Pofiea tamen ex reformatione Ducis

Aelbcrti cum Cardinale de Gencf , Nepote Domini Cardinalis BolonienfiS , cui , cunt

Epifcopus foret Cameracenfts , quidam Hannonienfes arreflationis 6? quafi captivitatis

injuriam intulerunt : fa£la plena concordia , nuncii deflinati fecundario poft recufationeni^

eorum , qu£ nuncii primi reportarunt
,
qua tamen

, quia facilia , fpreta fuerunt. ....

Per eundem Dutem ad illius injlantiam ipfiMS Cellegii txemptiomm plsm£imam impe-^

trarunt.
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tarefrefumpferiti indignationcm omnipotentis T^et & beatorum 7etri &
'pauli Apoftolorum ejus fe noverrt incurfwrum. T>atum t^vinion ij Jdus

Hovembris Tontijicatus nojiri anno Jecundo.

Rta.

ARMANDUS.

Dogein- i^og ^it was (5en Herrog nog niet genocg; des voegde de gcmel-
deiyk de Paus Gregorius in het jaar 1374 •> ten zynen vervolge, daar toe,

^xem'fie
^^^^ geheele exemtie uit de magt van den liiiichop, /.onder dat daar

vanTet door de voorgemeldegerigts-duang over de Leden van hot Lighaain
ordina- benomcn wierd , als te zien is uit de Bulle , die v\ y hier nevens

ISf voegen:

van den

zeiven. ^"^ R^GORIUS Epifcopiis fervus fervorum Dei ad perpetiiam rei

\_Jmemoriam. Etfi imiverfa or'bis eaiefie Capel/e ac alia loca Eccleftaf-

tica ApoftoUce fedi que difponente Domino fitp^r ea ordinarie potefiatii

oht}ne,t priiicipatiim fuhefje nojcantitr , aUqita tamen interditm de fiie

aiifloritatis pknitudine fedes eadem fpecialiiis fibi fiibdit , fic ea a ciijiis-

libet alterius jurisdifiioiie prorfus eripiens , iit nullum nifi Romanum
Pontificem fuperiorem & Domimnn recognofcant conftituendo ipfa quo-

^em fingulari Pnvilegio libera penitus & exempta : Sane dudurn ad
dilefli filii Mbilis viri Ali)erti Ducis & dilefle in Chrijlo filie Nobilis

viulieris Margarete ejus axons Ducijje Bai)arie fupplicationem Capel-

1am in precipuo habitationis fue loco in Haga partium Hollandie Tra-

jecleifis diocefis confijientem in coUegiatam ereximus quatuordecim pre-

bendaspef" ipfos Bucem & Duciffam fufficienter dotatas ^ quarum De-
canas di:1e Capelle pro tempore exijiens duas habet & quatuor perpe-

tuas Capellanias ibidem inflituendo , prout in nojiris inde conjenis lit-

teris plenius continetur. Hinc eft quod nos diflorum Ducis & Ducijje

fuppUcathnibus inclinati predidam Capellatn ejusque Decamim , Cano-

'iiicos & peijbuas in jus & proprietatem beati Petri & predicle fedis A~
pojiolicc fuj'cipimusj eos ab omni jurisdifJione, potejiate ac dominio loci

diacefani c^ metropoUtani & alioriim quorumcunque judicii ordinariO'

rum totaliter & perpetuo eximentes , itd quod nee diocefamu five fnetro-

politanus aut alius quicunque ordinarius ipfos Decanimi , Capitulum &
perfonas ac eorum Capellam , utpote prorfus exetnptos interdicere , fuf-
pendere vel exco?mminicare valeat , feu quocunque alio modo in eos po^

tejiatem five jurisdiclionem dominium aliquam exercere , et fi [ecus ac^

turn fuerit , id irritnm fit et inane. Per hoc autem jurisdiHionem ,

qiiam diflus Decamis in ipfos Capituluin , Canonicos et alias perfonas

difle Capelle ex concejjlone noflra feu alias habere dinofcitur , non in-

tendlmus in altquo derogare. Nulli ergo omnmo hominum liceat hanc
paginam nofire fufceptionis , exemptionis et intentionis infringere vel ei

(iiifu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare prefmnpferit ,

indignationcm omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apofioloruni

ejus fe noverit incurfurunu Datutn Avinion vj. fionas Martii Ponti-

ficatus nofiri anm quarto.

P. VOLMANERIE.
Nu

I

i
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Nu wierden ""er nog twee zaaken vereifcht , om 't geen bcgonncn
was tc docn beftaan. h'.erll , dat Dcken en Kanunniken krcgcn ccn

rcgel , waar na zy zig zouden moeten Ledragen. 'i en andercn , dat

aan dit Kapittcl wierden gegeven gocdcren , bequaam om den De-
ken en Kanunniken te vocdcn.

Op beide voorzag Ilertog AaJhert :, immers by provifie a! te ge-

lyk ir.et de opregtinge. Want, in opzigt van hot ccrllc , beval hy,
dat de Kanunniken zouden hebben en houdcn alzulke Statiiten^ ali

eenige der Canonilien t'Ltrecht hadden, die zy zouden kiezen by
zynen Rade (r\ Of dit c;elchied zy , en welke Kapittels Statiiten

2y verkoren zouden mogen hebben, is ons nict gebleken. Maar wy
hebben mede bekomen do oorfpronkelyke , en door Dcken en Ka-
nunniken getekende, en met 't Ivapittels groot zegel bevelligde Stct-

tiiteui gcmaakt en vaflgellek in den jaare 1419, met eenige vermeer-
deringen , die VA'y als te lang om te dezer plaatzc in te lyven , en
egter voor Liefliebberen der Oudheid , onzcs agtcns , van opmer-
kinge zyn , agter dit Werk voegen zullcn onder de letter O.

}'et tweede betreffende , zict men in den zelven brief, dat hy bc-

geerde, dat ieder Kanunnik zoude hebben vyf en twintig ponden
's jaars , de Deken dubbel van dien , en den 'I'reforier , die ten was
van de twaalf, boven zyne eigene Prebende, nog een pond van ieder

der andere, mits d-aar en tegen bezorgcnde op Vrouw-Ligtmillc-dag
aan den Deken, Vikarillen en Kapellaanen , wafch-kaailTcn van zul-

ken gewigte als in den brief te zien is. En tot bckoming van dien,
wees hy aldaar aan verfcheide landen en inkomften, waar ontrent de
Duitfche brief een weinig van den Latynfchen fchynt te verfchillen.

Zedcrt gcbruikte hy , boven dc vermccrderinge der gocdcren,
ook dit middel , dat hy eenige kleinc Kapelleryen van elders ovcr-

bragt, en dezelve in dit CoUegie inlyfdc, ende oo'c aan het zclvc

gunde de Cnllatie of Gifte, dat is de aanllcllinge van Paftoren, Vi-

carilien, of Kapellaanen , van en in verfcheide Kcrkcn , welke Co/-

/«//>;/ llonden aan den Graave, waar van ^^y ettclykc alhier zullcn

aanwyzen.
Dus is ons uit goede befcheiden gebleken, ckit al in den jaare 1383

aan het zche Kapittcl \^'aren gegeven verfcheide gocdcren , dcwyl
Heer Coen van Oqfierwyk op St. Andries-avond des zelven jaars door

Vrouw Margriet-, Hertog Aalhrechts. ^txmS\m\Q^ wierd verlyd met
land 1 dat ter ecnre zyde was belend met gocdcren van het zclvc

Kapittcl , waar van dc Rcjiftratie in dezer voegen luid :

ARGRTETE &:c. doen cont alien luden , dat voer ons

ghccomen is Qoen van Oejierwyk-, Cuferszoen, en heeft ons

ovgedragcn en quytgefchouden . . . bofch , alfoe groet en alfoc

cleyn, en in alien fchyn als 't Coen daer heeft, ende dit voorfz

goet beeft gelegen aen die zuytzide dat Capittel van Shite Markn in

den Hage mit erve , en aen die noertzide Willcm van Zanen Sy-

mocnszoen mit erve, en aen dat wcftende die \xen-\\'atcringe die

gheheten is die Drifte , en van dacr Itrcckende oeftwaert in die

B b „ Spaer-

( J ) Zic den brief hier vooren z^^. I <? r
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,5 Spacme, wclk goet wi Coene voerfz en fine nacomelingen verlyt

35 hebben en verlyen voer ons en voer onfen nacomelingen te hou-

3, den tot eencn errtcen en niet te verllerven ; En hier waren hi onfe

3, lieve Ileere felvc, Wilkm ivan Cronenburch die Proefts, en Wil-

55 km Ciifer. In oirconde &c. Gegeven in den IL.ge op St. An-
„ dries-avondt A". U. CCC. LXXXUJ.

Nog vinden \\y 5 dat Ilertog Aalhert zelf aan liet gemelde Kapit-

td in den jaare 1380 verkoft heeft tot vry eigen gocd , zekere thien

mergcn lands, gelegen in denLande van Woerden, die eenen Jan
'can Stadenbroek van hem ten regten leen gehouden hadde , en na
het fcJiynt5 aan den Ilertog vervallen waren. Waar van de koop-

bricf aldus luid

:

^"^T " A ^LBRECIiT, &c. doen condt alien luden dat wi ivcrkogi
pmg van

^^ j-^ hebben den Deken en den gemeenen Capittel i:an onjer Vrowwe
mcrgen „ /// dcn Hage tot ec.n vijen eygen tien merghen lants , die ons aenge-
^=^"'^- „ komen fyn van Jan van Stadenbroec , en Jii van ons heeft tot eenen

„ rechten leen , die gelegen zyn in den landen van Woerden en zyn

„ gehetcn Middellant, \\clk wy geloeft hebben en loeven voer ons

„ en voer onfcn nacomelingen den Deken en den Capictcl voerfz. te

), wan'en tot eeuwigen dagen als men vry eygen lane fculdich is te

), wairen en van defen voirfz. lande heeft ons die Deken en Capit'

„ tel voirfz. vol en al betaelt den leflen pemiinc mitten eerllen in

„ ons felfs hand , en fcheldenfe dair of quyt. In oirconde &c. Ge-
„ geveii in den Haghe dcs Vridachs na Sinte Willebrortsdach anno
„ duyfent drie hondert feile en tachtich.

JZt ^" ^^ weinige jaaren waren de goederen van dit Capittel zodanig
neemt toegenomen 5 dat Hertog Aalbert al in het jaar 1390 confirmeerde',
hetKa- vernieuwde en beveitigde den Deken en Kanunniken alle giften 5

dcfze^f^
goederen en renten, zoo en in diervoegen als zyne brieven daar van

goede- voorheen gemaakt en verleent , inhielden , nemende alle hunne goe-
lenin dcren en perzoonen in zyne befcherminge en bewaaringe , als blykt

Se'r by de volgende acte.

„ A ELBRECHT bi Gods ghenaden Palensgrave up denRhyn5
>} l\ Hertoghe in Beyeren 5 Grave van Ilenegouwen , van Hol-

„ lant, van Zeclant en Ileere van Vriellant doen cont alien luden 5

„ dat wi wte dien dat onfe \ oirvorderen in voirtiden hadden geor-

j, diucert zekere Prieri,er provenden in der Capellcn in onfen llove

„ in den Hage om den dienit Goeds te doen en milTen en ghetiden

), te houden alfe betamelic m as ende daer toe gheordineert , gheghe-

» ven endc bev^•yfl: Jiadden feker goede en renten to:: der Capellanen

» behoef5 ende wi ende onfe Ueve ghcfellinne5 dier God ghenadich

t> zy 5 namaels vte goeder innichede en devotie ora den lof en dienil

M Goeds te meerren en zalichcic onfer zielen rait goeden vville en

,, voerfiene hebben die renten ghcbetert en ghemeerct , ende hcb-

„ ben in der felver Capellen doen oprechten ende maken eene Cane-

,j fie endc een Collegie van twalef Canoniken ead<? exien Deken , en
heb-
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), Jiebben die doen confirmeren en vcftighen van onfen Ileyligcn

„ Vader Gregorius Pans van Komen , die dat voert gcconfirmeerc

,

,j gheftadight en opgcrecht heeft mit fynre Paeusliker maclic , in al-

lulcker vormen als \ na der lleylighcn Kcrcken bell itaen mochte,
ghelikerwys dat onie biieve ons Heilighen Vaders biiUen en andcrs

brieven en inltrumenten , die daer oflyn, claerlikcn inhouden,foe
hebben \vi mit gocder herten ende meyninghe, die wi noch heb-
ben tot der Keike en Collegie voorl'z. voer ons en voer onfe na-

comeline;en den Deken en C anoniken , die daer nu lyn of namaels
we.'en llillen , alle ghiften , goedc en rentcn in aire vorrnen alfc

onfe brieven ende buUen daer op gemaccl: inhoudcn , £;econfir-

meert, vernuwet en gheveilicht euichlicke diierendc, en nemcn
alle hoere goede en perfoenen in onfer l^efcermemiic,nogh iemant

J, daer in bevvint noch macht te hebben dan ons felven , op dat fi tc

„ rufleliker ende te uct mic devocicn moghen hantiei en en volbren-

j, ghen den dienll ons lieeren ; t.nde vvacr yemant die hiin daeren-

„ boven moeyenille dede an him felven of horen gocdc , dat fullen

„ wy hem alfo doen beteren en onrghelden, dats hem ccn ander

„ hoede. Jn oirconde defen brieve bcfegelt mit onfen ze^ele , ghc-

„ gheven in den Hage achtien daghcn in Aleyc in 't jacr ons Ilceren

„ duyfent drk hondert en tnegentich.

35

5}

»»

J>

>»

J>
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Onder deze is voor al aanmerkelyk de gifte van den jaare 1393. ^'^"^

als vvanneer Hertog ^albert het meergemelde Kapittel begunftigde Schooic
met de Schoole van den Hage ten eeuvvigen dage, en dat het voorfz vaudcu

Kapittel de Schoole en fciioolafterie nu bereids over de i6.jaaren lang ^^v^

ruftelyk en vredelyk hadbezetcn, by gifte en overdragte van Dirk
^^IX^ei.

P-Oppenszoon den jongen, in zyn leven Ivanunnik der voorfz. Ivapelle,

gunnende het Kapittel 00k de magt , om ecn bequaamcn fchoolmeelter

te zetten , dien weder af te zetten , en eencn andcrcn in zyne plaat-

ze te verkiezen, zoo menigmaal als ""t hen dicnltig en ooibaar dun-

ken zoude. De woorden dezer gifte zyn als volgt :

5, AELBRECHT, &c. doen condc alien luden , dat onfe lieve

„ x\engeminde Capellane, Deken, Capittel van onfen Vrouwen

J, binnen onfer Capellen in den Hage ons mit goeden befcheide aen-

„ gebrocht en wail onderwyft hcb!)en , dat Heer 'TDirc Vo^penzoer. die

a jonge, die wile hi leefde Canonic in der voirfz. Capelle, cofte die

„ Sculajlrie en diefcole vander tiage mit alien horcn toehphc^en tiegens

Claes Ommeloepi diefe op tie lyt van ons hadde , welcke fcolafterie

5, en fcole voerf/,. Heer 'Dire voerfz. quyt fioudt en overgaf den 'Deken

„ en Capitteli-voerfz ^die die voirfz. Jcolajlerie en jcolc feder die tytfeftien

,, iair langh of lansi^er niHelic en vredelic befeten en gehouden heijhen.

55 Ende want wy den dicnft Golds altoos in den voirfz. Capellen be-

„ geeren te meerren en die voirfz. Deken en Capittel hun te bet

„ mogen behelpen met fcolieren en fangei-s uter fcolen voerfz. , fo

„ hebben wy den Deken en Capittel voirfz. geconfirmcert , gevclh-

j, get en gegeven, confirmeren, veftigen en geven mid defen brie-

„ ve die voirfz. fcolafrerie en fcole mid alle horen toebehoeren ,' en

» 2;even hun macht die fcole tc bevelen eenen goeden clerc daer on-
^

Bb X „ fe
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„ fe Capittel en onfen gemecne bueren uter Ilage wail mede be-
"

waert fuUcn wefen , die dair of hebben (al fulke nutfcap en prof-
"

fyt als dacr toe belioort en ander Icoelmeelters gehadt hebben en

dien vvcdcr te ontfettcn en te veranderen alfo dicke als 't hun nut

en ocrbacr dunken zal •, En ontbieden en bevelen alien onfen bue-

"y ren gemccnliken in den Hage , dat fi den ghenen , dien die De-

„ ken en Capittel voirfz, die Schole bevelen fulkn , houden over hore

„ Scoelmeillers en hocr kinder onder hunter fcolen fcnden en hun

„ wtreycken dair of fulke nutfcip als gewoenUc en voirfz is, dit fal

„ geduuren tot eeuwigen dage. In oirconde &c. Gegeven in den

„ llage op ten vierden dach van Februario, anno Xlllc. drie en tne-

„ gcnuch, fec-uiidiim ciirjum ciiri^ nqfirx.

Hcrcog Wtllem , na doode van zynen vader in 't bezit dezer Lan-

den geraalvt zynde , heeft niec minder dit CoUegie begunftigt , liet

zeh-e mede verleenende verfcheide voorregten ; want eerlt beloofde hy

in den jaare 1407. by afte's KapittelsDuinen en Wildernifle , gelegen

by Monfier en 's Gravezande , en voorheen aan den Graaf tot zyn

gcbruik en behoefte overge2;even , te bewaren en te verhoeden de

fchade , die 't Is apittel tot dien tyd toe daerinne hadde geleden ; zig

boven dien vcrbindendc , zeker getal konynen in hnnne vellen,

\ weeks in den Hage aan den Deken en 't Kapittel te zuUen leveren

ofte docn leveren door den geenen , dien hy de voorfz Duinen en

WiIdernilFen zoude toevertrouwen , behoudens nogtans het Kapittel

den eigendom en 't regt dcr voorfz Duinen en Wilderniffe, waar

van de Gift-brief dez,e woorden inhoud :

WI L L EM &c. doen condt alien luden , want onfe geminde
Capellanen , Deken en Capittel van onfer Capellen injden

Hage die bewaring van hoiren Dunen en WildernilTen by V Gra~

foezaude , aan ons tot onfen lyve gefet hebben om die te bewaren

cnde te doen bewaren tot hoeren profyte ende oirbaer , ende te

Ijcncmen den fcade die fy tot hair toe dair om geleden hebben,

gelyk die brieve inhouden die wy van hem dair of hebben, foo

bckennen wy ende belyen dair of mid defcn brief, onfen voirfz

„ Deken ende Capittel, llilker voirwaerden en geloiften, alfoo dat

„ wy of die geene dien wy deze voirfz Dunen en WilderniU'en voirt

bevelen fullen , den felvcn onfen Deken ende Capittel leveren ful-

len in den Ilage alle weken tot Vattenavond toe naiftkomende

,

alfo veel coninen mitte vcllcn , als fy na hoeren gewoente dair uyt

plegen te hebben , ende voirt alle jair in toekomende tyden tuf-

Ichen Bamilfe cnde \'allenavond alle weken een en twintig paer

coninen mette vellen ; En horen Capellanen op die Hoichtiden en-

de te \''artenavondt als fy tot hair toe gewoenlic geweell: heeft,

behoudelic altois onfen voirfz Deken en Capittel den eygendom en
Kechts van hoeren Dunen en Wildernifle voirfz ; En den eygen-
dom en brucwair van den Gerfen ende anderen hoeren goede
dair bi gelegen ; En bevelen mid defen brief , die defe Dunen en

„ Wildernifle in bevelingh van ons voirt hebben fal, defe leveringh

., te doen onfen voirfz Deken en Capittel en hoeren Capellanen in

„ aire

j>
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„ aire maten als voirfz is , en dcs niet en laten , ende wairt dat tike

5, dat Jii dair in gebrecklic waive , dat fuUen onfc Deken ende Capit-

„ tei te kcnnen geven in onfer tegenwoordicheyd of mid hoeren

J, brieven of gewairden Bode, waren wy niet jegenwoordig ; Ende
„ wy fallen hem dair van dien Dunen bewairen, dat doen verrichten

,, ende beteren tot hore volcomenre leveringh voirfz, ende van dat

5, fy dair aen t'afteren waeren ; En wair hem dcs noch niet en ge-

„ fchiedc, foe fonden fi t'enden eenen jaere, dat fy ons hoir gebreck

„ te kennen gegeven hadden als voirfz is, felve hoir Dunen en Wil-
„ dernille mogen aentafien ende gebruiken na inhout hoire brieve

,

,t fonder ondanx van ons en fonder wcderleg.en van yemanden. hi

J, oirconde &c. Gegeven in den Hage op binte Johansdach Euange-

5> liiien A°. M. CCCC. en I'evcn, feciuidum curjiim curia.

En vervolgens vergunde hy ook in den jaare 1414 , het zelve Ka- Vergunt

pittel zeker ftuk lands, geheten den Angel, en gelegen by 's Gra- aan'tgc-

vezande , te mogen bcdyken ; verleenende aan de bedykcrs veele K.mhu'
voordeelen en vryiiedeii in 't breede by de volgende aCte gcmelt. omdcn'

" \17'^^^^^^ "^^" *^°^" condt alien luden want wy onfen gemin-
ke7yi^„

„ \ V den Deken ende Capittel van onfer Capellen in den Hage en vceie*

„ mid onfen brieve geoirloift en geconientcert hebben uyt te ge- voorreg-

,) ven te bedycken een lant geheten den y/iigel mit alien finen toebe-
^^"hedv-

„ hooren, gelegen by onfer Itede van ""s Gravefinde buyten dyck , Uers.

), alfoo onfe voirvaderen fdiger gedachten hem luden dat voirt^^ts

3, gegeven, ende fy 't tot defcn dagen toe gebruykt heliben , ende

„ onfe geminde voirfz. dat fclve lant op defen tyt wt gegeven heb-

,) ben te bedycken onlen getrouwen lieer Jan Gielyszoon Deke11 fini-

te Peters in Middelburch , in voirwairdcn als fi mit hem dair of

overdragen fyn, foo hebben wy ten voorllcn om Golds wille, en-

de mede om dienfl wille , die onfc geminde Deken en Capittel

voirfz. ende onfe getrouwe die Deken in Middelburch vo.rgc-

noemt , ende anders die geene die dit voirfz. landt mit hcin ange-

nomcn hebben te bedycken, gedaen hebben, ende wil 't God
noch doen fullen, gegeven hebben en geven mid defen brief ful-

ke puncten van vryheden ende van rechten als hier na gefchrcvcn

llaen, /;; den Yerjten-, dat fy dat voirgenoemde landt als 't bcdycc

is mitten wtjiorfen, die daer buyten fuUcn leggende bliven , heb-

ben, houden en gebruyken fullen vry fonder eenigen coll of on-

cort, ons of onfen nacomelingen dair of te geven of yemande an-

ders gelyk fi dat tot defer tyt toe gebruykt en geoirbairt hebben ,

durende tor eewige dagen ; Voirt foo fal onfe gctruwe die) Deken

in Middelburch voirfz. ende anders alle die ghene die dit voirlz.

lant mit hem bedycken fullen hoeren nyen dyck van defen landc

leggen mogen en laten aencomen aen onfen Maesdyk tot hoiren

bellen oirbaer ende profyt , daer s' hem genuegen fal fonder ons

ofyemant van onfer wegen hem des te bewinden of ons dair aen

te misdoen in eenigerwys; \ oirt foo fullen fy hoir iluyfen in den

felven nyen dyk leggen mogen, ende die watervliet dair of ley-

,) den en maken buyten den berm van onfen Maesdyk tot hoeren

B b 3 »i ^^'I-
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willen endc oirbair als hun dat beft genuegen fal ; A'oirt foo heb-

ben wy onfen getruwen Heeren Jan Deken voirfz. ende die geene

dit 't voiriz- lant mit hem dycken fuUen geoirloft en gemachtigt

dat vyf perionen van den geenen die in 't voiriz. landt mecit ge-

lant iullen welen , mogen Ictten en maken , Dyk-grave ende ge-

fwoeren, den dyck, vvateringe, ende huelen en I'uylen aldair me-
de te doen bedriven ende bewaeren mit fulken kueren ende gebo-

den en rechten , als hem nut ende oirbair fai dunckcn weien , die

fy vernuwen ende veranderen luUen mogen tot ahe tyt als hem
des genuegen fal, ende waert dat l\ dat niet eendrachtelic gedoen

en konden , foe foude dat uytgaenbi den meeften llernmcn van den

vyf perfooncn voirfz. En ibo wes boeten in die voiriz. Dyk-
Graeffchap verfcinen fuUen ,die fal die Dykgrave aldair op buercn

en ontfaen als recht is tot ter gheenre behoef, die dair ingelant

ftiUen wefen. Ende wairt dacfike dat tot eeniger tyt eenige vech-

telic doitllagen of andcr breuken gefcieden op ten dyck voirfz. of

in den voirfz. nyen lande , foo fal die Dykgrave aldair of fyn ge-

^ wair<le boden die breukige luyden mogen aentallen en vangen , en

„ gevangcn leveren onfen Scout van 'j Gravenzaiide ^ om die breu-

„ ken te corrigeren van onfer wegen, ende te berechten als dair

„ toe behoort \
Voirt foo hcbben wy gegeven en gheven mid defen

„ brief aUen den ghcnen die in den voirfz. nyen lande naemaels woo-

„ nen fuUen , dat fy fullen wefen onder onfe fchoutaml^aclit van

's Gravenfande , ende hebben , houden ende gebruyken alle rech-

ten ende vriheden die onfe ftede ende poirteren van 's Graveiifmi'

de van ons ende van onfen voirvaderen Graven te Hollant , tot de-

fen dage toe vercregen en befegelt hebben of namaels verkrygen

mogen , Ende want wy alle dele voirfz. punten ende elk bifonder

geloeft hebben en geloven mid defen brief voir ons ende voir on-

len nakomelingen , onfen lieven ende geminden Deken en Capittel

voirnoemt onfen getruwen den Deken van funte Peters in Middel-

l)urch voirfz. endc r.nders alien den ghenen die dit voirfz. lant mit

hem bedycken en becofligen fullen ende hoeren Nacomelingen

\ alle 5 gellade ende onverbroken te houden ende te doen houden
toteeuwigendagen,foo hebben wy defen brief doen befegelenmit

onfe fegcle hier angehangen. Gegeven in den Hage op ten vyften

dachinMaerte Ao. MCCCC. en XIV. na den loop van onfen i.Hove.

5'

ij

5>

"Waar l^y men voegen moet 't geen de geleerde Aleriila hceft ver-

zamelt met betrekking tot de Kapittel-duinen , in het eerfte deel van

zyn wcrk de Houtvcfterye betreffende ( ^ ) , dog 't geen niet eigent-

Iniyviii- lyk tot ons bcllek behoorende , wy alhier niet zullcn uitfchryven.

ge van Wat iiu belangt de inlyvinge van andere Kapelleryen ; deswe-
aniiere

g^^^^ gctuigt wcdcrom aaumerkclyk de meergemelde Philips van

ryeuf"^ Leiden. "Want hcbbende bevoorens verhaalt (i;), dat Ilertog /f/7-

leiu

(/) Tit. 5. Cap. 6. pag. 182. enz.

(1;) Cafti Natura LJOT. pag. 240. Argue fimiliter pro gratia, favore i^ fanitafe

feu felid repminc dicli Ducis Wilhelmi Principis., qui ob honorem Dei £5* SanSlonim

fuorum multa dotavit altaria Hagx, Harlem, i^ alibi in divini cultus augmenturn, qui

uti^ue ipfum reducat i^ reddat utrius^^e bomiwiy mentis videlicet Cs? corporis fanitati.
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em fvan Beye?'en, ter eeren Gods en zyner Heiligen , veele altaarcn

hadde begiftigt, in den l.a; e, te Eaarlem en elders meer : zoozcgr
hy verders daarna (ii;) , dat eene Kapelle gefondeert te lieemilede
door wylen den doorlugtigen IFillem Graat" iv/// Hoiegowwen , die
ten Vriefen gebleven was , en een altaar gefondeert m 't Hofpitaal
te Haarlem door den gemelden ijertope JFil/em, en diergelyke klei-

ne en verlirooide benelicien wierden ingciyft in 't Collcgie van den
Ilage tot luifter varn het zelve, en op dat de geene, die aldaar re.'i-

deer('en ( des van noode zynde) zouden mogen zyn over den Raad
en,de Gerigten.

De verheliingen, waar mede de voorgaandc Graaven hot gcmcldc
Kapittel beguniligt hadden , wierden door de volgende al verdcr
uitgellirekt, waar toe byzonderlyk bchoort , dat Eerwg in//em de F.
in den jaare 141 4 in de i\apclle ten Hove dede. overbrengen de Ziel-

milien , die in de r arochie-kerke binnen Alkmaav voor de ziele van
Qx2iX'L Floris den V. gedaan wierden, en dczelve alhier begiftigde met
nieuwe renten, en 00k met ccn nieuwe fondatie , waar van wy ter

ophclderinge van deze zaaken , den ouden en tot nog toe ongedrukten
brief alhier zullen inlyven :

3)

33

33

33

3?

59

33

JJ

33

33

V/za^
ILLEM &c. doen condt alien luden want onfe vDirvaders

zaliger gedachten ecn Capelrie geiiicht hebben in der ccrcn

55 Golds cnde al linen Plcyligcn bynnen der Prochi-kerkcn vanAlk-

35 mair voir onfe Voirvaders iiele Grave Florys , tot welcker Capcl-

55 rien voirfz. op dien tyt toe gefet waeren vyftien pond Hollants

,

55 eenen ouden grooten Tornoyien voir feilien penningen gereekent,

Endc want al fulk payment op defcn tyt in onfcn lande van Hol-

35 lant nict ghenber en is , en van onfen renten niet meer en ontfaen

aldair dan een gouden A'rankryx croon voir een pond gerekent

,

op vi'cike vyftien pond 's jaer voirfz- geen Prieftcr hem v^ail op be-

dragcn en mach , ende hebben dairom aengefien zclicheyt onfer

zielen , ende ojn den dicnfts Gods alle wcge tc mecrreu tot 'cr

55 voirfz. Capelrie gegeven vyf gouden Vrankryx croonen 's jacrs ,

33 maift tc famcn twintich gouden Vrankryx croonen 's jaers , die

welkc een Rcntemcefter van Kenemerlant , die nu is of namaels

vx^efcn fal
,
jairlyx wt reycken ende betaelen fal op funte Bauen-

dach altois den genen die defe Capelrie befitten fal, Endc tot dcfe

voiifz. Capelrie 5 foo hecft onfe getruwe Secretaiius J-eer Fcfer

^'iii/ den Zande rrooil van Condeyt, in der eeren Goids cwdo. dc^

Hcyligen Vaders funte Anthonis cegeven twee morgen lands. gc-

I'egen in den Hage Ambocht after den jacopinen , behoudelic

twee pond \ jaers payments, die Aernt Gheryts zoon op tie twee

,7 voirfz. mcrgen lands Itaende heeft , Ende deie voirfz. Capelrie fal

„ men voirtan in der eeren Goids der rcyne Jonckfrou liinte Cath^-

55 rincn,

fw) CafuVonus LXXni. fag. 1^^. Et faaunt antediffa, CapcUamfundatajnin

Hccmlledc per^uutjdamillu/frem'WWhelmum Comitem Hannonia; mFrii\iihniewcnic-

ri^ dcccdcntem ; ^ altare fundattm in Hojpitali dc Haerlcm per eura ,
—-- Et ftmilia

modica t3 difperfa incorporari in Csllcgio de Hngi popler ornaiumy Et ut iln-

dmircfidentes Cenfiliis^ judiciis {earn opus cfet) pvicfiderent.
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„ rincn , cnde des Ilcyligcn \^iders funte Anthonis verdienen of

docn verdienen voir ons en voir onfer Ouder ziele mic twee mil-

fen die vvekcn te docn of tc docn doen fonder ccnigen meerre laft

d.iir op te ietten bynnen onfer CapcUen in den fiage ; Endc wy
defe fundatie ende tranllatie voirfz. valle geflade ende onverbro-

kcn houden en gehouden willen hebben voir ons en voir onfen

„ Nalvomelingen tot ccwigen dagen, foo hebben wy defen brief be-

5, fegelt mit onlen zegele. Gegcven in den Ilage op ten xxv. dach in

Mairtc Au. .M- CLCC. XIV. na den loop van onfen Hove.

35

35

35

33

Dit fpoor hebben dc volgende Graaven mede ingellagen , nadicn

zy deze Kapelle , welke zy tot cenc CoUpgiale Kerk hadden doen
verheiten, en waar van zy aan zig het Patronaat ende begiftinge be-

Jiouden hadden , aanzagen als een cieraad en eer van hun Hollands

Hof en Haaglcii verblyf Dus verzogt ilertog PbUips van Bourgon-

die-, en verkreeg ook in den jaare 1461 van Fans Fins den tweeden,

dat de Parochie-kerk van den Btirch op het eiland Texel ^ met alle

haarc Kapelleryea , Vicaryen en Officien , of Dienflen , waar van

de inkomllcn ontrent dertig mark zilvers Ijchcpen , ter tafele van het

Hof-Kapittel vereenigt en ingelyft wierden {x). Zoo evenwel, dat de
Vi.aris de gemclde kerk van den Burcb in dcr tyd bcdienende zou-

de genieten cen behoorlyk gedeelte, zoo tot eigen onderfland, als

om cle Billchoppelyke regten te kunnen betalen : want de Prinfen

believende 5 dat hen alioos duur aangerekent wierd, droeg men egter

altoos zorg voor hec gezag en den luiller der hooge Kerkelyken, en-

voor Jict middcl om die beidc te kunnen handhaven , namcntlyk der

zelver inkomften. Daar van verleende de voornoemde Paus eenen
wydluftigen brief, dien wy agter dit werk voegen onder de Letter

P. tot naiigt en voldoeninge der kundigen in de Latynfche taale.

Een goecl voorbeeld was dit voor de Kapitulairen, om een gelyke
vereeniging en inlyving te verzoeken van Aarts-hertog Max'tmiliaan
van Oojienryk:, en zyne Gemalinne Vrouw Maria van Boitrgondie.

!^^faar zy zagen toen wat hooger. En verkregen in den jaare 1479.
van dc gemelde \'orilen, de inlyving van de Nieinve Kerk tot T)elft,

en van de Kerke tot Hoorn , beide zynde Parochi - kerken , en van
gecn gcnng aanzien. 't Voorwendzel was uiterlyk het beile van de

wer-

(a) Dezc kcdi wicrd by het Kapittel verhuuit, of, om beter te zeggen , voor
zckcicn tyd tcbcdiencn gcgcvcn ;wn dtn ecu of den andcrcn Pricftcr, die jaavlyks

daar vopr nun dc Kapitulairen moell uitkeercn de fomme van zes en tzeventig.gul-

dens, uitwyzens het volgcnde handfchiifc :

,, Jc Dirck Gherritfz. Pricilcr, belie en bekcnne mits defen , dat ik myn felvcn

,, heb verobligeeit om te diencn dat Capittel van den Hacch vyf jaer langhc du-

„ rende, en te bewaren die kcrkc van Burcb , leggende in I'exel , ende fal daer

„ jaerlicx of wtreyckcncn die Hccren van dat Kapittel de fomme van fe^cn [even-

J, ticb ponden\iX\vct\i\c\\ grn. Vlacms dat pont, daer ic boich voor hebbe ge-

„ ftelt. Tot een teykcn der waerheyt, foe hebbe ik Dirk Gherritfz Prieller myn
„ name endc hantteyken hicr onder ghcfet. Aclum Ao. XVC. XXVIIII. den
„ xvj. dach in Maert. „ By my

I

n DIRCK GHERRITSZ,Prieflcr.
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werreld , maar men heeft rede te twyfelen aan de waarheid , dewyl
*

nit geene van de Brieven van Hertog Aalbrccht daar van blykt. 't

Eellond daar in, dat Hertog i^albrecht iDan Bejereii hen zou be-

looft hebben het Kapittel te doteren of te bcgiften met zoo veel in-

komflen, dac die zoudcn belopen een fommc van duizend een hon-
deid en \ zeventig oude fchilden, numte van Vrankryk; ( Een aan-
merkelyke zomme ten tyde van Hertog Aalbrecht : ) Dat nicttemin
alle hiinne inkomlten , zoo van de begiftingen der Graaven als van
andere godvrugtige luidcn , mitsgaders van de gocderen by henlui-

den zelfs aangekoft , niet meerder zouden bcdragen hebben alsfchaars

achthonderd gelyke fchilden. Dat zy die, om overlliroomingen ver-

oorzaakt door doorbraaken van Dyken en onvrugtbaarheid der Ian-

den , nog met veel moeite moerten bckomen. Zulks zy zeer dik-

wyls zig daar uit naauwlyks konden onderhouden, voor al daar uit

ook moetende onderhouden de Kapellanen en Choralen. Alle , zaa-

ken veel te wettig als dat devote Vorften zoo agtbaaren gezelfchap

zouden hebben kunnen afwyzen. Wcshalven hun ook , na ingeno-

men advis van den Stadhouder en Raaden van Holland , van de Rc-
kenmeellers aldaar , en ook van de Luiden van den Grooten Raade

,

nevens hen wezende, en zulks op de plegtigfte wyze, de voorfz in-

lyvinge vergunt wierd. Werdende voorts in dien Gift-brief, tot

meerder geruitheid van 't Kapittel , gevoegt een veraoek aen zynen
allerheiligften Heerc den Paus , of den Apoftolifchen Stoel , om die

gifte te beveftigen. Den brief, dit alles in 't brede behelzende,

laaten wy om zyne aanmerkelykheid alhier volgen.

MAXIMILUNUS & MARIA dc't gratia , Archiduces Auf-
^.^^^

trie^ Burgundie , Lotharingie , Brabancie t Limburgie t Luxem- vsa'de

burgle & Gheldrie y Comites Handrie y Tyrolis ^ K^rthejie •, Burgondiey coiintie

Talathii , Hannonie , HoUandie , Zeelandie , Namurci & Zuytphanie ,
* ?" ''^

S'icrtque Imperii Marchiones. Nee non Frijie ^ HaHnarum & Mechlinie igfic je

T^omtni. Univerjis prefentes literas infpeBiiris falutem. Ctim ex parte Ddft en

verierabilium virorum nobis fincere dihEioriim TJecani & Capitult Capel- y'"/'^

le nnfire collegiate beatijjlme -virginis Marie Talatti nojlri Hagenfis Co- ])„„r,!

miiatus nojiri HoUandie nobis fuerit humilitcr remon/iratum , qualiter ipfi aai)'tKa-

1)ecanns & Canonici olim a bone memorie 'Dnce t^lberto Bavarie tunc f|'"^jl "P

Comite HoUandie fundati fnerant y qui licet tunc eis pro eorurn dotatione

dare & ajjlgnare in certis redditibus ufque ad fummam mille centum ^
fepttiagititafcutorum antiquormn monete trancie promifij^et , nichilominus

morte eum preveniente nee tn eo quod ipfe tunc eis dederat: nee in hijs que

pojlea a^'.t ipjts pie ab altis largita: aut ab eisdern ex propriis denariis fue-

rant empta ufque ad fammarn o^ingentorum fimilium fcutorum minime

pojjiderent -, que etiam propter inundationes aquarum rupturam aggerum&
fterilitatem terrarum plerunque magna cum difficultate recuperarent , ita

lit perjepe vix inde fe pofientfuftentare '. cum ex hijs foUs redditibus non-

modo je, Jed Capellanos & Chorales hujusmodi Lollegii fujlentare habe-

rent. Kyitque tandem propter ea pro eorumdem parte nobis fuerit humili'

ter fupplicatum y ut hujus conjideratione eis ipjis ex proprio aliquid elargi-

remur. Hinc eft quod nos fuper hijs exjujju nojlro a dile&is & fidelibus

nofiris locum tenente Conjiliariis & Ma^iftris Camerarnm Conflii &
Co com-
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computorum nojlrarum in ipfo loco de Haga per nos cmftitntarwn faUa

informaUone : qtia nobis hec efle 'vera conjlitit ab eisdcmque primum ,

deinde a Gentibiis magni Confilii nojlri juxta nos exijientibus advifamen-

to feu opinione habita: ac fiiper ofnnibm maturofreti conjilio; quo referi-

mus bone memorie Thilippum Burgundie &c. "Ducem antim nojirum erga

eosdem aliquando fimilia fecifle volentes ipjis ^ecano & Capitulo ftippli-

cantibus juxta ijejlligia ejusdem T)ucis aiiquantulum fubvenire , du^i pre-

cipue ea honeftijjiina vita quam gerunt : & eo infigni fervicio quod in ea

Capella ommpotenti Deo creaton noftro cothidie tmpendunt ipji dotationi

fundacionifive menje capitulari ipfortim noftras parochiales ecc/efias videli'

cet Novam de Delft ipfius Comitatus noftri tioUandie & <5e Iloeren

parcium noftrarum fVefifrifie ex certa noftrafcitncia & gracia ^tciali ad-

junxinms ^ univimtis & incorporavimus : adjungimus , iinimus & pro no-

bis nofirijque fuccefioribus perpetuis temporibus i}icorporanms : Eajqneftve

ommejtis quod in eis habemns nrla cum cun^is jrtiiiibus & obveneionibus

earumdem : eisdem T>ecano Cf Capitulo donavimus, cejffimus &trari{portamus

donamus , cedimus& tranfportamus:& eos inpofiejjione ipfarum pojuimus (^

induximus,pommusqne & inducimus per prefentes: Itaut morte ^ cejjione ^

refi'rnationetpermtttacionet velalias quomodocunque aut qiiociescunque deinceps

vacdverint de illis quemadmodum de re eorum plene & integre ordinare &
dijponere pofftnt : ad fujlentationem eorundem : & ipfius Capelle nofire

Collegiate divini fermonis honorem culttim atque augmmtacionem. Nulla

a nobis Jive fuccej^aribus nojlris alia ulteriore prefentatione five collatione

expeiiata: Salvo tamen debito fervicio five exercitime cure ipfarum cc-

clefiarim quod per congruos & ydoneos Tresbyteros feculares ad nutum eo-

rum : autioritate tamen Apofiolica cui immediate fubjunt ponendos &
amovendos fieri facere tenebuntur. ^lam quidem unioncm five donacio-

nem nofiram ac totum tenorem prefentium fupplicamus propterea afan&if'

fimo 'Domino nofiro Tapa fieu afian5ta fede Apofiolica aut ejus potefiatem

habente admitti , gratificari & corroborari. Mandamus igitur diltis lo-

cum ttnenti Confiliariis & CHagifiris predi^iarum Camerarum nofirarum

Hollandie: ceterifque ofiiciariis atque fubditis nofiris prefientibus & futu-

ris ,
quos id concernit : aut in fnlurum concernere poterit. ^uatenus de

hac nofira adjunElioney unionCiincorporatione ^ donatione & tranjportacio-

ne: fiimtil & de toto tenore prefientium ipfos "Decanum & Capitulum fup'

plicantes uti & gauderefaciant atque permittant integre atque perpetue.

JMcc eis in contrarium aliquod dent aut dari permittant difiurbium aut

impedimentcm. ^oniam ita nobis placet & volumus fieri. In cujus

rei tefiimonium hjs ipfis prefentibus Uteris nofiris fiigillum nofirum fecimus

appendi. Saturn in opp'ido nofiro Bruxellenfii xxvij. Ncvcmbris an-

no Domini millefimo quadringentefiimo Jeptuagefimo nono. Sic fignatum

per T>ominos tyirchiduces.

Subfcriptum

DE LONGUEVILLE.

Voor- I^ opzigte van voorregten is aanmerkelyk , dat Hertog Aalhert by
tegten brieve gegcven des maandags na St. Martynsdag in den winter des
•"'"''"

jaars 1385^ , den Deken en 't vooria liapittel de magt gaf, omme

i

van het

Kapiitc
met
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met den Bode van den Rentmeefter van Noortholland te mogen inpan-

den , 't geen men hen vvegens hunne goederen fchuldig was ; bevry-

dende hen alioo van den lalt , om zig aan den Regter te moeten be-

geven , en hen gelyk als Regters makende in hunne eige zaaken. De
woorden van welke Charter in dezer voegen luiden :

J5

5>

55

55

55

55

55

55

AELBRECHT &:c. doen condt alien luden j dat wi ghe^
machtich gemaed hebben mit defen brieve onfen Dekcn en

Capittel der Capellen in den Haghe , dat 11 of hore gewaerde bo-

3, de mit ons Rentmeelterb bode van NoorthoUant inpanden en inha-

len moghen , als li te doen hebl^en , fulcke fcout als men hem
fculdich is of fculdich worden fuUen van den goede , dat wi
hem om Goids wille gegeven hebben, gelikerwys of fi noch ons

felven waren , en waer 't dat fake , dat yemant hier jegens waere
en onfen Deken en Capittel voerlz,. Icaede of hinder dair in de-

„ dc ) dat wi vernemen conden , dat fouden wy houden aen fyn

„ lyf en aen fyn goet , alife aen den gheenen die onfe Heerlichede

5, verminderen wouden. in oirconde des briefs befegelt mit onfen

5, zegele. Gegeven in den Haghe des Manendachs na linte Martyns

,3 dach in de winter anno duyient drie hondert negen en tagtich.

Een ander voorregt van belang wds, dat zy ook regtspleging oe-

fenden. Waar van men een voorbeeld ziet , in zeker Mandament
om de arrementen van den procelfe aan te nemen , van den jaarei

1559. W ant daar uit blykt dat Henrik vander Nadt-, Deken dezer

Kerke, hebbende een verbintenis gefchreven en getekent ten be-

hoeve van eenen Dirk Jacobfz Schaep , Koopman en Burger vaii

Ami'terdam, en de zelve niet voldoende , door den voorn. Schaep

was gedaagt voor Deken en Kanunniken der Kapelle , en dat die

zaake voldongen zynde , daar in was voort geprocedeert tot de pro-

duclie van getuigen toe. Weshalven zy ten verzoeke van den voprn.

Schaep de nagelaten Erfgenaamen van den gemelden Deken deden

dagen , omme voor hen te verfchynen , en in die zaake voorts te

procederen , doende inthimatie van dien aanplakken aan de deure

hunner kerke. Welk fluk wy ter liefde der geene die de regtsple-

ging verllaan , als , onzes agtens , zeer curieus , alhier laaten volgen^

NOs Vice -T)ecanus & Canonici capitulares collegiate ecclefie beate

Marie pallatii Hagenfts fan£ie Romane ecclefie immediate fubjecfi

Indices caufe & caufarum & partium infrafcriptarum , univerfis & fin-'

gulis Tresbyteris clertcis & tahellionibm publicis illique vel Hits ad quern

vel ad quos hoc prefens noflrum mandatum pervenerit , Salutem in 'Dorni-

no & prefentthus fiaem indubiam adhibere^ Noveritis quod orta diu coram

nobis lite controverfia & fiue qnejlionis materia per & inter honejium vi-

rum Theodortcum Jacobt Schaep , mercatorem & civem oppidi Amftelre-

-4amme agentem feu aBorem ex una & pie memorie magijirum Henricum

van der Nadt T>ecanum nojire Collegiate Ecclefie de & fiiper certa obli-

gatione per eum conferipta & fignata & pecumarurn fumma rebmque aliis

in a£ft4 caufe prefentis latim explicatii , & illarum occafione reum & con'

ventum partibm ex altera. In eadem caufa poji litis conteHationem ad
Cg 1 non-
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mnnullos nBus & tetminos jud'tciales nfque ad teftlum produ^ionem rite

& legitime proceJS... Tamen predi^us Magificr Hemicus 'Decanus ab hac

luce deceffit ac viam univerfe carnis tranjiit diam vite fue claufit extre-

mnm relidis per eum certis fttis heredibus ab intefiato. ^apropter pro

parte procitratoris prediBi marcatorispredi£li TbeodoriciScbaep hujm caU'

fe impetrantis fell agentis quatenus fibi & parti fue citationem legitimam
contra heredes diHi Magijiti Hennci defuntli exequendiim ad refumendutn

refiimiqtie videndum & audiendum jujia & ratwnabilia petenti non Jit

denegandtis ajjerifus citationem prepojitam ad memoratum a£iiim decernere

diixtmtis atqtie decrevimus per prefintes -vobts & cutlibet vefirum mandan-

tes quatenus citeiis peremptorie prediBos heredes Magiftri Henrici van der

Nadt ac Juorum bonoritm apprehenfores ad comparandnm coram nobis in

loco nofir Capittilari per fe njel procuratorem feu procuratores ad prcfintem

catifam fufficienter inJiruBos nana die pojl prefenttm execntionern quatenus

tamen juridica fuerit aloquin ad proximum diem ftbfeqnentem ad refumen-

dum refumique videndum & audiendum prout dejurefequitur... adnoflrum

fententiam inchfive , Cum inthimatione tali qua ceteri executiones fieri

debeant & poffmt in valiits nojire Ecciefie , Reddite litteras debite execu"

tas vos prJfentium executores. Datum rwjiro fub figiUo prefentibiis ap-

penfb anno 'Domini millefimo quingentefirno qninquagefimo nono Die Ve-

neris decima tenia menjis Januarit.

Subfcriptum

t>E CAPELLE.

T

I

't Was verder geeti van de minfle voorregten en vryheden , door
Hertog Aalhrccht aan 't voorfz Kapittel vergunt , dat Deken , Ka-
iiunniken en Kapellaanen ook vry waren van Ichot , wagt , en ande-

re diergelyke buur-lallen wegens de hiiizen by hen zelf bewoont

,

zonder gehouden te zyn daar van met en nevens andere buuren eeni-

ge onkolten te dragen ofte gclden , gelyk te zien is uit dit navolgen-

de Handveft.
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J>

3J

AELBRECHT &c. doen condt alien luden, dat wy om za-

licheyt onzer zielen , en om den dienft Gods te meerren, ghe-

maecT: hebben van onfen eygelicken goede ene Canefie in onfen

Capellen binnen onfen Ilove in den Hage , en daer in gezet De-
ken , Canoniken en Capellanen , om den dienlt Goids dagelix dair

in te doen ; En om dat die Deken , Canoniken en Capellanen

voirfz tot aire tyt daer toe bercyder fullen wefen, foo hebben wy
him fulcke gracie gedaen , dat fi van horen hufen , erven en goe-

den dat fi bewoonen fullen tot haere nootorft tot ghenen tiden,

fcot , wachtgek of andere cenige oncoll mitten bueren gheven
noch ghelden en fullen , mar waert dat fi binnen onfen Ambochte
van der Hage eenige huyfinge , erve of land hadden , die fi niet

en bewaren of uytgaven te rcnten ofte heure , daer of fouden fi

fcot en ander ongelt geven , geliker anderen buerluden in den Ha-
ge ; En ombieden en bevelcn onfer Bailju , Scout , Scepenen en
Scot-fetters, die nu zyn ofte namaels wefcn fullen, dat fi den De-
ken, Canoniken en Capellanen voirfz, die nu fyn of namaels we-

„ fen
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I,!, fen fullerij voirt v^n alle fcot en onghelde voiifz,in fdker manie-
>, ren als voirfz is dit fal geduren tot eeuwigen dage. In oir-

„ conde &c. Gegeven in den Hage op ten \7^ftienden dach van
>, Aprille anno duyfent drie hondert drie en tnegenticli , fecuiidtim
„ ciirfum curia noftrx.

En Jiet was ongetwyrFelt uit kragte van dit Mvilegie, dat hot Hof
-van Holland

, bj afte van dato den 30. Septemb. 153 8, verklaarde,
dat die van den Hage, die van 't Kapittel op het Hof en alle hun-
iie Zangers en Ciioor-oiiicianten , voor zoo verre 7y geen buur-
neeringe deden, vry van excys zouden laaten. De woorden zvh
dcze : -'Ti .vi'fCij/ ':'b rrs

-

" A ^^°^ ^^^ Deeken en Capittele van den Capelle Collegiale van Vrydoni

55 x\ den K. Majt. in den liage op 't Hof voor hun fehen en in ^*" ^^'

5, den naem van heure Cappellanen , Choir-officianten , Zangers en dievX't
„ andere fubjeften van den zelven Cappittele , den Hove van Hoi- Kapittel

„ landt te kennen gegeven hebben , dat die van den Cappittele en tenHtt-

55 alle heure dienaers in den kerke en andcrs, 't fy of fy Priellers zyn ^^'
.\

33 dan niet , oock gehylickte luyden en andere exemptien en vryhe- ''f

5? den henl. by de K. Majt. en fyne Voorfaten gegunt , altyt vry en '}

r> exempt gew eeft fyn van den excyfe , die men in den Hage 'at

,5 feeffende is, en daer van altyts geweeil zyn in deuchdelycke en r-^

f, "treetfamige polTeflie en gebruykenis van foe langen ty.t , dat geefi

3, memorie van menfchen ter contrarie en gedencke ; En hoewel
33 niemandt geoorloft is den Verthoonders ofte heuren fubjeften ee-

3, nich hinder ofte empesfchement te doene in heure vredige eft

5, deugdelyke pofleifie van excys vry te wefen , 't hadde nogtans be-
„ heft de Kegie.ders van den Hage , en hem 1. excys ontfangers tis

3, doen interdiceren den biervoerders van den Hage, den Zang-
33 mcefter van den Hove,genoemt Mr. Jacob van Coitive/ihO'Ve -, e£:;een

„ buyrneeringe doende , eenich bier te brengen , dan mits opleg-

5, gende en betalende excyfe , daer tegens verfoekende behoorjyke

3, provifie van nieuwigheden ; Waer op die Regierders van den Ila-

35 ge voor den Hove ontboden en gehoort fyn geweeft ; en eynde-

3, lyke alfoo beyde pattyen hen elx refereerden tot difcretie van den
3-3 Hove fonder proces te vvillen fuftineren, is by den voorfz Hove
3-, geappoincteert en verklaert, appoinfteert en verklaert mits de-

„ fen, dat die van den Hage* die van den Cappittele voorfz en alle

3, heure Sangcrs en Chori-orRcianten, 't fy of ly geheylickt zjn dan
33 niet , en waer die vvoonen , 't fy op 't Hof of in den Hage , foo

33 verre fy geen buyrneringe en doen , fallen laeten \Ty van excys te

33 eyfchen , of henl. daer inne eenich letfel te doen , wel Verftaendc

3, dat foo geringe yemant van defelve Orticianten van den Cappittele

3, buyrneeringe beginnen te doen, 't zy van tappen of andei-s, dat fy

i, dan heui'e vrydom daer mede verliefen fullen en excys bctalen foo

33 lange zy de felve Ixiyi^neeringe doende zyn. A^ftum den leflen

55 September 15" 3 3. by Ajfendelft ^ IVm'mont •> Hogdande -^ Brunt ^

35 Zegers^ Ziiys en Procureur.
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^I4 BESCHRYVING
Ell dewvl wy vaftftellen , tlat het den Oudlieids-lievende LezerS

vermaken zal , de geduurige aandagt der Graaven, ter vei'heffingc

des gemclden Kapittels ten voUen te befchouwen , zoo zullen wy al-

hier nog eenige bewyzen van dicn laaten volgen.

Gelyk aanltonds na de fondatie der Kapelle, verfcheide Kapelle-

ryen in dezelve wierden gefondce;t en gedoteert, zoo was 'er onder

andere een Prcbende, waar van de Kapellaan door den Abt en Con-

vent van Middelburch wierd benoemt. Dit verveelde Ilertog Aal-

hrecht , en om zulks niet te gedogen, widelde hy in den jaarc 1379

daar jegens de Kolterye van cle kerke van Oo/i-Kapelle , om voovtaan

door den Abt te werden begeven , des dat \^ ederom de begevinge

van die voorfz Prebende in de Plof-kapelle zoude werden gedaan by

den Graaf. Al het welke uit den volgenden brief is te zien.

Wifle-

\\n% van

deKofte-

rye van

Oojl-k*'

pelle je-^

gens een

Pfcben-

de in de

kapelle

in den

Hage.
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AELBRECHT&c. doencondt alien luden , dat wi met er-

famen en Gheeftelicken luden den Abt en Convente van on-

fe Vrouwen Cloeller in Middelburch over yen ghedragen zyn om
ghevoechs wille die wi daer in hadden en om nutlcap wille des

Abts en Convents voirfz. dat ene provende die in onlen Capelle

in onfen Hove in den Hage gcdotiert was en fi eenen Capellaen

vte haren Coids hufe te fecten plagen in onfen CoUegien in der

Capellen incorporeert foude bliven , en van horen Capellanen niet

meer en fouden gheregieert worden, hierom hebben wi in relloer

hier of ghegeven en gheven den Abt en Convente voirfz. on-

fe Cofterie tot Ooji- Capelle mit alien rechten van ghiften en beiit-

te alfe fi ons te wefen plach , die fi vrilicken gheven en ghebru-

ken fuUen tot horen bcfte wille en oerbaer en fulc goet van der

Colkrie alfe nu ter tyt open geworden is bi dode Bamaes IViU

kmszoen fullen fi nu voert fonder vertreck ghebruken en dat an-

35 der deel dat noch befit en hecft Pieter Pieterszoen , fellen fi vri-

lic gebruken na fynre doot of wanneer hy 't bi finen vrien wille

overgheven wil alfoo dat fi dan voert ewelic duerende vrylic hem
55 bUveii fel te bruken tot horer befter oerbaer en wille fonder an-

ders eenighe gifte of brieve hier namaels van ons of van onfen

Nacomtrlingen hier of te verfoeken ofte vercrigen ; En oml:)ieden

engebieden alle Ambochts-Heeren enghemieten van Oeji - catel y

dat li den Abt en Convente voirfz. defer Cofterye vrylic ghebru-

ken laten en hem wtreyken en wtreyken doen alle renten en pro-

fite die daer toe behoeren , die him dair in hinder of wederltoet

dede 5 dat fouden wi aen hem houden alfe aen den ghenen die je-

35 ghens onfe Heerlickheyt dede, in oirkonde &c. Gegeven in den

35 Hage in 't jaer ons Heeren M. CCC. LXXIX. des donredachs na

,5 S'c. Lucasdach.

Wyders had eenen Heer Ghent van den Burch , by toeftemming
'

van den Graaf, in 't laatfte van zyn leven in de gemelde Kapelle , doen
maken en lligten eene Kapellerye , en tot het bedienen der zelve

gegeven een fomme gelds , van welke fomme het gi-ootfte gedeelte

gekomen zynde in handen van den Graaf , die dezelve tot zyn ge-

bruik hadde befteet j zoo heeft hy in plaatze van dien , aan Heer
milem

33

33

33

33

33

>5

33
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Wilkm van der Haer^ of aan den geenen, die de voorfz Ka[i^Herye

van Heer Gerrit van den Bnrch bedi^nen zoude , l^ewezen een jaar-

lyk/.e rente tegen den penning tvvaalf ; waar van de brief, ge^even
in cen jaare 1387, aldus liiid :

^^-'^ ««

,^, A ELBRECHT &c. doen condt alien luden , want Heer Qcwj-

„ XI. Gheryt van dm Biirch in finen lefte liven tot eenre Capehye ^"'k^

„ gemaecl: en gegeven heeft een fomme gelts, die men verdienen fal
Ja^aJiyj^

„ in onfen Capclle in den Haghe; en om dat van defen voerfz. icrtrute

„ ghelde in onfen handen gekomen is t\^ee hondert vier pent elf ^an den

,, ichellingen en tien penningen HoUants , die wy in onfen oerbaer
^^gde"'

„ ghele}'t hebben , van welcken Capelrye die ghifte na Heer Wil- Kapeiic-

^, icms dood van der Haer voerfz. op ons en op onfen Nacomelin- '^''^ ^^"

;^,_gen comen fal, foe hebben vvy Heer JVillem van der Haer voerfz. ^^^"^

,i voer dit ghelt voerfz. een jaerlixe rente gegeven , en die - be#y{l xar. den

te ontfaen die penninc voir twaelyve op onle Rentemecllcrfcip t, an ^-""'/^

Noirthollant en beloept dat hy dair jairlix voer ontfangcn ial fe-
j^^.^j^i.j>

„ venthien pont en twalif fcellingen ilollants , den giooten voir

5, acht penningen ; en ombieden onfen RentmeeRer van Noirthol-

3>

5>

3)

»

}>

lant , die nu is of namaels wefen fal , dat hi Heer Willcm van der

Haer of den gheene die defe Capelrie hebben fal , defe vojrfz.

renten alle jaire wtreyken en betaelen , die een helfte tot Paefchen

en die ander helfte op Pinxter , ter tyt toe dat ons eenich goet

onder onfen Rcntmccfter van Noirthollant aanbeflervet , daei* of
willen wy dat onfe Rentmeefler voirfz. Heer Willem of den ghee-

nen die di^ Capelrie hebl^en fal , alio veel aenbewife dat hi die

voerfz. renten feker is. In oircondc tStc. Gegeven in den Hage
op Ste. Jansdach decollatio anno X 11 Jc. L XXXV I J.

Insgelyks hadde Heer hirk Voppenszoon -> Dcken der voorfz, Kapel-

le of Caiicfie, aldaar gefondeert en gemaakt eene Kapellerie, en die

ook te bedienen gegeven aan den voornoemden Heer IVlUeni van der

Haer 1 ricllcr ; £n vermits geen Prieiler tuee Kapelleryen teflfens

mogte 1 edienen , zoo vergunde Hertog ^albrecht nogtans aan den

voom. Heer Willcm in 't jaar 1396 , dat hy de voorfz twee Kapel-

leryen te gelyk zoude mogen bedienen zyn leven lang , dog dat na

zyiic dood dczelve door tv»-ee Priefters zoudcn bedient worden, uit-

wyzcns den volgcnden brief

:

„ A E L B R E CHT (Sec. doen condt alien luden , want Heer G/j^'- DatHr.

„ I\ ryt vandcr Burch bi tiden Deken toe Naelwyck een Capel-
^'^'jj'J^^

„ rie fundeerde en maefte in onfer Capellen die hi binnen finen le- ^aer i

5, vcn Heeren Willcm van den Haer Priefler gaf , die die Capelrie Kapeiie-

,> fint befeten en gchouden heeft ; En dair na zal^. ged'-'''. Her Dire
J.>|j'^^

^^^'j'

J, Voppenjoen nu laelie Deken in onfer Capellen in den Hage een an- n-.ogcn

„ der Capelrie maede in die felve onfe Capelle , die hi oic gegeven bcdic-

„ heeft Heeren Willem van der Haer voerfz.. Soe hebben wy den

„ zelven Heeren Willem fulke gratie gedaen , overmits dat die Fiin-

j, deerres voirnoemc hoer eerile gifte him gegeven hebben , dat hi

„ die twee CappeU'ien voerfz. hebben , houden en befitten mach fyn

„ Icvcn

ut;ii

,
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»

leven lanch , en die verdienen in onfen Cappellcn voirfz. na yn-

houden dcr fundacien , Ende na fynrc tyt fuUen wy of onfe Na-

comelingcn die twee Capclrien gheven cvveen geeftelicken perfoo-

nen Prieltcrs of Clerckenj die die verdienen fullen in onlen Ca-

pelle voirfz. tot alien ghetiden te hulpe fingen en milfe te doen gc-

liken anderen Capellanen in onfen Capelle voirfz. , In oirconde

„ &.C. Gegeven in den Hage op ten xxij. dach in Aprille anno

„ M. CCC LXXXXVJ.

j;
Hebbende aldus gezien de voorregten door dQWextogQwAalhrecht

en IVdlem van Beyereu aan het i\apittel ten Hove vcrgunt , gaan \^'y

over tot den volgenden tyd van Hertog Jan van Beyeren. Deze na

zyns broedcrs Willems dood de regeringe der Landcn, _in weerwille

2yner Nigte Jacoba , aan zig getrokken hebbende , wilde al mede
den Deken en Kapittcl van den Hove believen , gunnende het zeive

zekere twee ftukken ticnd-land , in plaatze dat het Kapittel bevoo-

rens jaarlyks vyftig kroonen uit 's Graafs fchatkamer gcnoot, welke

niet altoos even naauwkeurig betaalt wierden , 't geen gelegentheid

gaf 5 cm zekere vafle inkomlte te verzoeken. Den brief, als aanmcr-

kelyk zynde, fchoon op meer dan eene plaats gebrekkig, zullen wy
hier laaten volgen , om dat dezelve , onzes wetens , tot nog toe niet

gedrukt is,en boven dien uitdrukkingen beheld, wclke eenennaauw-

keurigen Lezer ftofte tot meerder onderzoek zullen vcrfchaffen. De
woorden zyn dan deze :

Twee » T O H A N &c. doen cont alien luden , dat onfe geminde
tiende- „ I Deken en Capittel binnen onfen Hove inden Hage ons

'unraan " oetmoedelvck te kennen gegeven hebben , dat fy van ou-

dcnDe- » den tyden genad hebben van onfen Graaflykheyt van Hollant

ken en „ vyftich ponden \ jaers fulken als onfe Rentmeefter van Noirt-

inXn^' " hollant jaerlycx ontfangt van onfen renten , dair onfe Rente-

Hage, in »> mecftcr voornoemt voor ontfangt een voerfz. Croon voor elk

wiiieiiii- „ pondt J voei; welke 50 Croonen 's jaars onfen Capittel voornt.

xckcre " vveder verbonden en fchuldig fyn te doen t'elker weken een fin-

jaariyk- 3> gcnde vogeltie en fielmiirc ter zah. gedenckenilTe aller onfer voer-

2eren- „ vaderen Graven en Gravinnen te Hollant, die geweeft fyn ennae-
'^"* „ comen fuUcn. En want onfe gemeyne Capellanen voornoemt ons

„ dair verder of te kennen gegeven hebben , dat hem deefe voorfz.

„ vyftig croonen 's jaers een deel jaren gellaen hebben tot huden

„ defen dagen toe te beuren en te ontfangen uyt onfen Treforien

5, van Hollant , daer fy fouden eenen croone betalinge een wyltydts

„ of gecregen hebben, biddende en beveelende ons ootmocdelick

,

3, dat wy hem erghents fo veele fekere renten in handen llellen en

3, geven wouden als totter fomme toe voirfz. Soe hebben wy aange-

„ lien hoir ootmoedelick vervolg voirfz. en fonderlinge want wy
3, niet en willen , dat die goede meyninge niet verthicn en foude ,

35 die onfe Voirvaderen zal^. ged^. dair in gehad hebben , die defe

3, jaerUxe renten voorfz. mit goeder herten om Gode wille hem ge-

3, geven hebben
, gemerkt oick dat fulke Godelycke dienften dair

3, voir ftant te doen en voorfz. is van onfen Capittel voornoemt alfo

„ getrou-

1

J*
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i,i, getrouwelicken en eeuwelicken gedaen is geweefl, en hebbe hem
daeromme voir die vyftig Croonen 's jaers die fy uyt onfe Trefo-

rie van HoIIant vooiiz. tot defcn dagen toe gehad hebben en be-

wyll:, geven en bewyfen met defen onl'en brieve , twee hoeckeii

tiendekens ^elegen bmnen oiifeii Ambochte van \f Gravefande , fulx als

hier naer befchreven ilaen, daer onfe Rentmeefter van Noirthol-

lant die renten tot hair toe van onfen wei^en of opgebeurt en ont-

fangen hecft, den voorn. onie Capittel die voerfz. tiende te heb-

ben , te belitten en te gebruyken van defen dagen voirnoemt , wel-

ke als hoir mede eygcne goeden , dats' te vveten en hoek tiende

die begint in Heeren Gysbrechts weyde , ftreckende zuytw aei't

totten middeldyck toe. item een ander hoek tiende die geheten

is Doeuys velt ^ En ontbieden dairom en bevelen onfen Rentmee-
fter van Noirthollant die nu is of namaels \\ efen fal , dat hy fyn

hande van de voirfz. tyende trecke en after defen tyt dair nim-
mermeer bevvinde en daer mede ruftelic laet beworden onfen De-
ken en Capittel voirnoemt , fonder meer geboits dair of van ons

te verbeyden, want \vy dat alfo gedaen willen hebben. In oir-

conde &c. Gegeven in 't jaer M. C C C C. drie en twintig.

„ Bi minen Heer den Hertoge , dair die Prelaet van Camerick
Heer Wouter van Wynge IVouterszoen -van der Noot , en /;/. Sta-

mclaert van Beeden bi waren.

53
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Of degeduurige onruft, waar in Vrouw Jacoba van Beyeren haare

dagen heefc moeten llyten , haar overgelaaten hebbe het voorfz Ka-'

pittel gimftelyk te bedenken, is ons tot nog toe niet gebleken, en

\vy laaten het onderzoek daar van over aan die gcene , die de oude

Archiven mogen en konnen nailaan. Maar dat Hertog Philips en

zyne navolgers, fchoon l.uiten deze Landen gebooren zynde, en ook

elders hun gelladig verblyf houdende, zig aan het Kapittel ten Hove
zoo veel hebben laaten gelegen zyn , dat zy aan het zelve merk-

waardige giften gedaan hebben , is hier vooren getoont.

2ie daar de voornaamfte voorregten , vryheden en goederen van

dit zoo aanzienelyk Kapittel , waar van ons de oorfpronkelyke brie-

ven of Regiftratien van dien , zyn bcjegent. Indien we nu verders

alhier zoudeii willen opgeven een lyll van renten , landen en andere

effeden , zoo by particulicren aan dit Collegie gemaakt , befproken

of gegeven , als by het Kapittel aangekogt , men zoude ongetwyffelt

de aandagt van zommige Lezers , die weinig fmaak hebben in de ver-

handelinge van deze en diergelyke zaaken, te zeer verveelen, en mits-

dien ziillen wy'er van affcheiden,enalleenkortelykaanmerken,datalle

deze en verdcre goederen, die het Kapittel heeft bezeten, in laatere

tyden by 't omkeereh van 's Lands bellier, Wanneer deze eh andere

geettelyke Maatfchappyen hier te lande wierden vernietigt , door de

Staten van Holland zyn aangellagen , en volgens fpeciale Refolutien,

zoo van deni8. Auguili 1^775 als van den i5.Julii i;8i. en x-'. junii

ifbx {a) •) aan de Graaffclykheids Domeinen van Noortholland zyn

gevoegt tot betalhige en onderhoiid van de Predikauten , mids dat de

D d lajien

{a) ZkiBylage CL i. 2.
J.
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Jajlcii 'dan aUmentatk clef Kamimiiken , dic'er alstoeri nog in leven

vvarqn {b) , en de renten daar iiit voortaan voldaan zoiidcn vjerden.

Het,gemelde Kapittel in voegen, als getoont is, verhevcn zynde,

zal het niemand vreemd dunken., dat de Deken voor al , en ook de
Kanunniken in groot aanzien vvaren. En men vind hier en daar eeni-

ge der zelve vcrmeid , en daar onder mannen uit de beltc iiuizen

des Lands , waar van wy eene lylle alhier zuUen laaten volgen , voor
zoo veel wy dezelve in authentieke bcfcheiden heoben genocmt ge-

vonden.

Dog vooraf moeten vvy nog aanmerken , eerftelyk : dat Philips

van Leiden {c) iprekende van het zelve Kapittel, zoo als het door
Bertog Aalbert was vermeerdert, aantekent, dat de nieuwe Kanun-
nikfchappcn door hem wierden gegeven aan Jtuderende perzoonen

,

en aan zyne Bcdienden. liet g-een het ver\olg zal beveiugen.

Ten tweeden, dat de Deken, de Kanunniken, de KapcUaanen en
alle de dienaars onmiddelyk llonden onder het gezag van den Faus

van Rome, en dat ze van alle andere raagt van ke kelyke peizoonen

en Prelaaten 6ntheven waren {d ). D^t ook, ingesolge van den brief

der Faufclyke beveiagin. ;e , <le Deken altyd mocit ve; koorcn vverden

door de Aanunniken •, en om verkooren te konnen w erdcn , een der

geiiiclde i<.anunniken wezen- En dat volgens een andere BuUe , ins-

gelyks door Ilertog Aalhrecht van den Faus verkregen, de gekorea
Deken bcvelligt moell: \\ erdcn tioor den Abt van iMiddelburch {e).

De tvvaalf andere Prebenden of Kanunniksdyen wierden ( gelyk zoo
even gezegt is ) n";et vokomen regt begeven door de Graaven :

maar de imlellinge of inhulding gefciiiedde door den Deken en het

Kapittel {().

Ten derden, dat onder andere regten , die eertyds den Deken
competeerden , ook was het aanilellen van eenen Priefter in de oude

en nieuwe Kerk te Amjierdam (g) ; als mede het vergeven van de
- !• crrr raj?o-

(b) Bor , Nederl. Hift. op ^tjaar i^j6. IX. boek , pag. \/\z-

(c) D. Cafu Portus, pag. z/\s>. (d) Zie hier vooren pag. zoo.

(«) Dcze BuUe is te vindcn hierna onder de letter S.

(/) Dit alles werd mede in dezer voegen aangetekcnt by den Schry ver van dc

Oudhedcn en Geftigtcn van Delft ^ Delfland en 's Grave^hage , in 0£iav. pag. Jf i.

en 3f J.

(g) Het Jus Patronattis over deze kerken compcteerde eertyds de Graaven v«n
Holland , zoo als onder andcren te zien is uit eene afte , gedagtekent des woens-
dages na Divifionis Apoftolorum des jaavs 1359, waar by Hertog Aalbrecht zyneH

lieven en getrouiven Racd Heere Gerrit -van Heemftede^ het rtgt geeft om een Paftoor

te zetten in de kerke van Amjierdam j welken brief wy hierna in 't geheel zullcn

opgevcn. Dog naderhand begunftigde de gemclde Graaf daar mede het Kapittel

ten Hove. En derhalven was 'c allecn uit dien hoofde , en geenzints ,
gelyk vcr-

kcerdelyk Ac Heer Commelin in zyne Befchryvinge van Amfterd. pag. f48. zegt ,

om dat alle Hollandfche Geeftelykhcid onder den Deken en V Kapittel van 'y Gravenhage

loasftaande , dat Deken en het gemelde Kapittel ook het geeftelyk gezag hadde
ctvet de twee Gafthuizen , waar van het eene den naam van St. Pieters, en 't an-

der van onze Lieve Vrouwen Gaftliuis voerc , gelegen onder beide dc Parochie-

kerkeh. Wat voorregten de Deken en 't Kapittel aan dcze twee Godshuizen heb-
ben verlecnt, en wat elk daar voorjaarlyks op zekeren daar toe geftclden dag aan
handen van des Dekens en Kapittcls gecommitteei-den moefte betalen , werd by
den gemelden Schryver aldaar ter pkatze opgctelt.

. 1
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Ta/lorye te Koudekerk (/.')• En onder den zelven Deken ftonden alle

Edelen en Hovelingen , voor zoo vene de plegtigheden van 't Doop-
zel, het laatfte Olyzel, en Jiec uitdeelen van 't jaarljks Pafcha, en
diergelyke kerkelyke bedieningen meer, belangde (/). Ln -'t was
ongetwyffelt uit dicn hoofde , dat 'er in den jaare if 5-5 twift ont-
llond tuifchen den Deken van 't Hof en den Paltoor van den Hage,
over het trouvven van Dirk 'uanderDoes en Jonkvrouw Maria van
Roembitrch , houdende elk van die twee Geeftelyken ftaande , dat
hem toequam deze ceremonic in zyne kerk te moetcn plegen. Welk
gefchil by overkomft aan den Hove van Holland zjnde gefteit, is

door tullchenfpraake van den zelven Hove, op den 24. Odober des
gemelden jaars daar op gevolgt dit verdrag , dat de voorn, perzoo-
nen getrouwt zouden werden in tegenwoordigheid van beide de
partyen , dog dat de plcgtige woorden zouden uitgefproken werden
by den Palloor van 't Hof, mits elk genietende zyne wedden, en
onvermindert eenen iegelyk zyn regc. De woorden van de gemelde
ade zyn deze :

OP den dach van huyden compareerde voor deft Hove van
Hollant Mr. Eeyndrik ^uan der Nat Deeken , Heer Jan Cuyl

Canonik en Paftoer van de Collegiale Cappelle van onzer liever

Vrouwen op 't Hof alhier, geallbcieert met Mr. Reyjiier Moe/isen
Jan Vos hoerluyder Advocaet en Procureur , mitsgaders Mr. Cor^
nelis de Cappella , Notaris van der voerfz. Capelle aen d'een zyde •

en Heer Jan Harmeusz Paftoer van de Parochie - kerke alhier in

den Hagc , geaiTocieert met Mr. Fieter ijan Rotterdam en Frans
,,^ Hubreebtsz iyn Advocaet en Procureur aen d'andere, en na lange
„' altercatie waren by tullchenfpreken van den Hove voerfz. partyen

5, geaccordcert , dat Dirck van der Does en Jonckvrouwe Marie van
« Roomburch tTamen getrouwt fouden werden in prefentie van bey-

de de voerfz,. Palloeren , mits dat de Solemnia verba geprofereert
fouden werden by den voerfz. Paltoer van den Hove , genietende
elx van de Paftoeren hoir leges; Ende dit onvermindert en fonder
prcjudicie van een eygelyk van partyen fyn recht , foe wel in \
petitoer als poflelfoir. Gedaen in den Hage den 14 Oftobris 15-55.

by de Markgiave van der Veer, Admirael van der Zee, Stadt-
liouder Generael des Konings over Hollant , Zeelant , Vrieslant

en Utrecht, HeereG/vr)'/ Heer tot y^jjeiide/ft .'Emskerke &c. eer-

fte Raed prefiderende , Guillaume Snouckaert , Ridderen , M^^. Cor-
nells van Weldam , Carel van der Nytfen , Domim'ciis Boot en
Bammas van Droogendyk , Raetsluyden van Hollant voerfz. In
kenniiPe van my, getekent,

J. V. DAM.

Zulks dat ten dien opzigte deze kapelle als de Parochie-kerke van
Dd X de

55

35

53

35

33

35

33

35

?3

55

het aan^

fteilen

van een
Priefter

in de ou-
de en

nicuwe
kerk te

Amfter-

dani,(Stc.

35

Uit-
fpraak

op de
queftie

tuirchen

het Ka-
pittelen

den Paf-

toor van
den Ha-
ge, over
't regt

vantrou-

wen,&c.

CZ?) H. van Heuflen, Batavia Sacra, Part. 1. fag. 23<J. Oudhedcn en Gcftigr
ten van Delf, Dcliliind en 's Gravenhage, pag. 564. en van Rynland , fa^. 347,
(0 Ibid.
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de Edelcn enSuppooften, die in den Hage woonen , kan vverden

aan^emerkt ;
gelyk dezelve by den Hove van Holland ook in dier-

voei^e is aangemerkt geworden in zekere ade van den jaaie xsiS-

waaV by het voorfz. Hof verklaart , dat myn Heeren van den Raade

en Rekeniiige m'lt boeren cienvolgende Siippoejien Prochyende in den Ca-

pelk van den zehen Hove vry zoiiden zyn van de CJ)rdonnantie van

De den Hage op de ichoolen.

Kapel- Onaangezien alle de gunften en voordeelen die Hertog Aalhrecht
laanen ^^ itigter van de voorlz. Canefye , aan die Kapittelheeren wel had

regeb^-' willen bewyzen , zoo ging egter zyne verblindinge zoo verre niet,

jiLiiceer- dat hy zoudc hebben willen toelaaten , dat de Kapellanen en andere
de per- gebcneficeerden van het Kapittel zouden hebben de vryheid , omme

gee°n iS- na hun zuiver welbehagen te leven , ende het aanzien en profyt van

komfteii 't Kapittel deelagtig te wezen , zonder daar en tegen te voldoen aan
van hun. de pligten, waar toe dat CoUegie was ingeltek. llebbende dicrhal-

ryen'te ven bevondcn, dat zulk een misbruik was ingellopen , dat de Kai-

genie- pellanen zig vervorderden elders te gaan wonen , zelfs buiten toe-
ten, ten ftemminge van den Deken en het Kapittel , ende hunne dienften
*y '" verwaarloosden , dog de voordelen beurende ; wierd hy in den jaa-

deze°ve" re 1 3 97 tc raade daar jegens op eene nadrukkelyke wyze te voor-

bedie- zien , ende ten dien einde te bevelen, dat alle de Kapellanen die
sende. Kapelleryen te bedienen hadden , zoo die toen waren , als namaals

zouden inkomcn , ten Heiligen zwceren zouden gehoorzaamheid aan

den Deken en het Kapittel te zuUen bewyzen ; hunne beneficien lyf-

lyk en in perzoon te zuUen bedienen , en zig van de zelve niet te

zuUen afbegeven buiten toeftemminge van den Deken en het Kapit-

tel. En dat zy het tcgendeel ondernemende , de Deken en het Ka-

pittel 3 de renten , vrugten , pachten , enz. tot der zelver Kapellerye

behorende , zouden mogen aanllaan , om daar mede andere Kapel-

lanen , Priefters en Koralen te mogen huuren en lonen. Bevelende

den Kentmeeflers en Landpagters, als mede Bailliuwen , Schouten,

Re^teren , enz. van den lande , ter vermaninge van den Deken en

het Kapittel , daar aan de Jiand te houdcn , dat zulke ongehoorzaa-

men geene renten trekken of ontfangen zouden. En nog mede , dat

de zelve Kapellanen , jaarlyks , ten einde hunne renten zelfs te kun-

ften en te mogen ontfangen, zouden moeten hebben betoog , bevef-

tigt met het zegel van den Deken of het Kapittel , dat zy gehoor-

zaam geweeft waren. En dien brief deed hy bezegelen door zynen

zoon Willem vanBeyeren ^Graave van Oojiervant, gelyk \vy dien om
de byzonderheid der zaake , alhier laaten volgen.

3, AELBRECHTby Gods^ genade Palensgrave up ten Ryn ,

„ X. j» Hertoige in Beyeren , Grave van Kenegouwen , van Hol-

5, landt , van Zeclant en Heere van Vrieslant , docn cond alien lu-

35

33

den , dat der zaliger gcdachten onfe Voirvaderen Greve te Hol-

lant en oic anderen lude alrehande geeftclike provende ende Capel-

,3 ryen in die ere Goids en om falichcit hoiren zielen in onfen Capel-

35 len in den Hage geilicht hebl^en te verdienen mitten Seven gcty-

55 den van den dage en milTe te finghen ende te lefcn , ende anders

„ Goids dienft als dair toe behoirt, Oic mede dat wy in der zelver

„ Ca-
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D5 Capellenom te meerren Goids dienll, gefticht hebbeii van onfen
5j eygeliken goede een Canefye en daer in gefet Deken en Canoniken
35 tot eenen fekeren getael toe, mitten welken en ondcr die welken
53 die perfonen en Capellanen die die voirfz. Capelryen of beneficien
,y in onfer Capellen hebben, Goids dienil voirfz. ende die getyden en
5, milTen fmgen en lefen fuUen , ende hoir Capelryen en beneficien
,5 lyllyc verdienen als in anderen Canefyen , Collegien t'Urecht en
55 anderzints te veel fteden gewoeftlic ende cullumelic is ; Des wy
55 dair en boven verftaen hebben dat eenrehande perfonen en Capel-
5> lanen die Ijeneficiert fyn ende Capelryen hebben in onfen Capellen
„ voirfz. hem verren (/:) vut onfen Capellen anderfmts te wonen
,5 buten oirlove ende confent ons Dekens en Capittels voirfz. en hoir
55 Capehien en beneficien onverdient laten als voirfz. is , Ende noch-
„ tan de vruchten ende renten van den zelven Capelrien ende benefi-

5, cien opbeuren jegens recht ; Ende want men om Goids dienfts

55 willen te meerren gheeltelike provenden fticht , maeft en gheeft

,

5, fo meynen wy te voirhoeden dat die Capellanen ende die perfonen
55 die in onfen Capellen beneficiert fyn , hoir beneficien en Capel-
5, ryen lyfiyc mit hoirre jegenwoirdicheyt verdienen fuUen als be-

5, hoirlic is. Ende hebben gegeven en geven mit defen brieve onfen
55 lieven en geminden Deken en Capittel van onfen Capellen in den
5, Hage die nu fyn of namaels wefen fullen 5 den eygendom van al-

,5 len beneficien ende Capelryen en goeden renten ende erve dair

55 toe behoirende , Behoudeliken ons ende onfen nacomelingen on-
5, fer heerlicheyt en rechts van den ghiften ende prefentacien der

„ beneficien en Capelryen voirfz. , ende willen dat die Capellanen

,5 ende perfonen voirfz. die nu fyn ende namaels wefen fullen in ho-

5, ren incoomfte ten Heyligen fweren fullen gehoirfamicheyt den De-
;, ken en Capittel voirfz. , ende hoir beneficien lyflic ende jegen-

3, woirdichlic te verdienen ende hem van horen beneficien niet te

„ vreemden noch te verren buten oirlove en confent des Dekens

55 ende Capittels voirfz. Wair oic dat lake dat die perfonen ende

,5 Capellanen voirfz. of eenich van hem mit wille hem vreemden of

3, verreden van horen beneficien en Capelrien voirfz. anderswair

3, wonende buten oirlove en confente als voirfz. is , Soo mogen en

„ fullen die Deken en Capittel voirfz. hande aenilaen an den voirfz.

3, perfonen en Capellanen renten, vruchten, pachten , lanthuer en-

55 de goeden horen voirfz. Capelrien en beneficien toebchorende ,

5, ende daer mede anderen Capellanen Priefters ende Coralen huer-

ren en loncn die den dienft Goids doen fullen , ende die benefi-

cien en Capelrien verdienen in der abfentcn Hat als dair toe be-

hoirt , Ende ontbiedcn ende bevelen onfen Rentmeefters van

55 Noirthollant ende anderswairt , ende alien den ghenen die der

5, voirfz Capelrien en beneficien , goede lande en erve in huer of

„ in pachte hebben of hebben fullen of dair toe jairgelt , renten,

J, huyr en pacht fculdich fyn vuc te reycken , dat zy ter vermanin-

j, ghe des Dekens en Capittels voirfz. den voirfz. Capellanen en per-

Dd 3 3, foo-

(k) Dat is, verre af begcevcn , zic wat langer : hem van horen beneficien niet tt

vreemden nog te verren buten oerlovc, &c.

55

55

55
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5, foonen gheen renten , pacht of huyr , noch gelt vut en reycken

5,' noch en betalen , alfo lange als die felve Capcllanen ende perfonen

3, buten des Dekens en Capittels oiiove abfent lyn , of om onghe-

„ Jioirfamicheyt of anderen bruke van den ontfange der renten ende

5, vruchten van horen beneficien fufpendeeit of dair vut ghefet fyn ,

,5 want wy gehoirfamicheic en difcipline ende corredie der misda-

55 den ende bruken in onfen Capellen voirfz,. gehouden en gedaen

35 willen hebbcn na inhout der bullen die dair af mencie maken
;

55 Oic mede gebieden wy ende bevelen alien onfen Eailiuwen 5 Scou-

55 tens Rechteren en Boden over al in onfen Lande, dair die voirfz.

55 renten onder gelegen zyn5 dat fy ter vermaninge des Dekens en

,5 Capittels voirfi. arrefleren , becomiiieren ende beletten alle renten,

,5 vrucht , pjicht , gelt en landhuyr den voirfz. beneficien en Capel-

„ rien toebehorendes tot behoef des Dekens ende Capittels voirfz,

J, Ende verbieden van onfen wegen alien pachtenairen der goede

,

„ lande ende erve voirfz. dat fy den voirfz. perfonen en Capellanen

„ die voirfz. renten 5 vruchten, pacht , gelt ende lanthuyr niet en

„ betalen , mar die vutreyckcn en betalen den Deken ende Capit-

„ tel voirfz. of hem die vutpanden ofdien doen vutpanden gelieken

„ ons zelfs renten en goeden 5 Behoudelik dat die vou-fz. perfonen

„ en Capellanen hoir renten 5 vrucht 5 pacht en lanthuyr felve opbu-

„ ren fuUen en gebruken tot horen profyt ende oirbair alfo lange als

„ fy in gehoirfamicheit ftaen des Dekens en Capittels voirfz. , ende
„ fy hoir Capelryen ende beneficien felve lyflic verdienen als fy fcul-

„ dich fyn te doen , Ende des fullen die perfonen ende Capellanen

„ voirfz. die nu fyn of namaels wefen fullen goet , warachtich be-

„ toich hebben alle jair mit 's Dekens of des Capittels fegel voirfz.

„ befegelt , dat fy gehoirfamich geweeft hebbcn en fyn , ende dan
„ fullen fy hoir renten , vrucht, pacht en lanthuyr felve opbueren
„ als voirfz. is ; Ende want wy geloift hebben en geloven voir ons

„ ende voir onfen nacomelingen den Deken ende Capittel voirfz.

„ ende hoeren nacomelingen te houden en doen houden alle defe

„ voirfz. pointen in aire maniere als voirfz. is , So hebben wy defen

„ brief doen befegelen mit onfen fegel , Ende om der meerre zeker-

j, heyt wille , fo hebben wy gebeden onfen lieven foon Willem van
„ Beyeren, Grave van Oillervants dat hy defen brief mit ons beze-

„ geien wille. Ende wy Willein van Beyeren , Grave van Oiftervant

„ voirfz. om begeerte wille ons liefs Hceren ende vaders Hertoighe

,, AeJbrechts van Beyereii voirnoemt , ende om liefte ende gunite

„ wille die wy hebben ten Deken en Capittele voirfz. , ende zimder-

„ lingen, om Goids dienft te meerren , fo hebben wy defen brief

„ befegelt mit onfen fegel geconfirmeert en gevellicht , confirmeren

55 ende veftigen ten euwigen dage voir ons ende voir onfen nacome-
,5 Hngen den Deken en den Capictelaren voirfz. die nu fyn ofnamaels
35 wefen fullen in alien manieren als defe jegenwoirdige brief inhout

5, en begrypt. Gegeven in den Hage op fmte Johans avond te mid-
„ zomer in 't jaer ons Heeren dufent drie hondert zeven en tnegen-
5, tich.

En zulke goede ordre had niet alleen plaats ten opzigte van die

Yoirfz-
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Voorfz Kapellaaneri J maar was 00k by de opregtinge der Kapelle Dithad

bevolen, dat zoo menigmaal iemand der Kapitulairen' by den dienit ^^^'^^^

niet terenvvoordig zoude zyn , buiten ziekte , hy van de dagelykfche ontrcnt

bedeelinge , naar maate van zyn afvvezen , niets genieten zoude

;

^^ ^^^P^-

groeiende zulks aan ten profyte der geene die tegenvvoordig waren,
'"'^"^^"

Dit gaf den Deken en j\apittel gelcgentheid , omme in den jakre

T482 aan :\artshertog Maximrliaan te vertonen, dat door de rnoci-

iykheid van 't inzamelcn hunnei- vrugten , en de bezoekinge der in-

gelyfde kcrken, zy dikVvils noodzaakdyk moellen afwczig zyri, het

geen hen tot ichade quam te gcdyen. Dat zy riiettemin , niet wil-

lende hunne inftellinge tegengaan , zonder toelaatinge van den liei- "^"S
^'^^'

ligen Apoftolilchen Stoel, en van den Aartsheitog ; de Apollolifche ,^'d7n"
Stoel 5 zulks hebbende in agt genomen , hen Jiadde toegeflaan zcven- janre

tig dagen afwezig te mogen zyn, zonder daarom eenige vrugten te ''*^,*..

verliezen, mits niet meerder dan drie teffens afwezig zouden zyn, om'yo
en 00 - daar toe de vergunninge van den Graave verkregen zoude dagen in

zyn ; ende insgelyks zyne toeliernminge te verzoeken, die zy dan 'J^^^^^

ook met dezelve bepaalinge erlangcfen. Zulks uit dit alles blykt

,

J^^gSi

dat de Craaven de hand hidden, om deze iiceren in de uiterlyke 2yn,mits

pligten en goede ordre te houden. Den brief , dien wy van belang "^^1"^ 3

oordeelen , zuUen wy hier nevens voegen. ^^ ^"''

MAXIMILIANUS^ "Dei gratia Archidux Atiftr'ie , Burgmdie ,

Lotharhigie i Brabantie ^ Limburgie ^ Lutsienburgie ^ Gelrie%

Comes blandrie i Arthefie ^ Burgundte , Talatinus Hanonie ^ Hollandie,

Zelandie t Natnurcie & Zutphamet facriqtie Imperii Marchio ac T)omi~

nus Frifie y Halmarum & Machlinie venerabiltbus viris dile£tn noflris

^tcano & Capiiulo ecclefie Collegiate beate Marie in Haga Capelle nofire

doTnejlice commauiter nuncupate , ad Romanam curiam nulla medio Jpec^

tantis , TrajecUffis 'Dtoccfis falutem & deleBiofiem , Recepimus fuppHca"

tioiiem vefirnin continentem quod licet in prima fundacione ipfins Capetie

nofire inter cetera caveatur exprefie^ quod quoctens aliquis ex vobis ^ ofii-

cio non interefi infirmttatis caufia cejjante , cothidimis difirtbiitionihus pro

tempore aLfmtie fue careat ^ que Canonicis prefentibus & eidem officio in-

terejjenttbus accrefcant. Cujns fundacioiiis obfervantia temporum condi-

cione ntutatay tarn propter tncommodam coUellionem ftu&uum five reddi-

tuum ipfius Capelle nofire y quos olimfionte allatoSy nunc maxima cum di-

ligentia atque lahore conjcqui oportet , quam etiam propter, vifitacionem

quarundam Tarechialium ecclefiarum eidem Capelle incorporatarim , occa-

fione quamm ne jrudus earundem ecclefiarum deperdantur , feu in aliqua

parte collabantuf ) 'vos feu aliquos ex vobis a. ctiha Gapella nonnnncquam

abfentare efi neceffe^ vobis plutimum difficilis e^ dumpnofa exiflit ; Et
nichilominus vos eidem fundacioni contraire , feu aliquid contra ilkim at-

temptare non intenditis licentia fanCie fedis Apoftoltce & nofira non obten-

ta. ^ue Janfia fedes id confiderans vobis propterea , tit per fieptuaginta

dies ab eaclem Capella fingulis annis , vos abfentare pofifitis , & nichilomi-

nusfruifus veflrosfive diflribuciones ipfas vobis contingentes perinde ac fi

prefentes efietis^ libere^ licite & integre percipere valeatis , dummodo ul-

tra tres ex repd. ntibus fimul nan fe abfentent « & ad id tiofier etiam ut

Comitif HoUandie mterveniat confenfus < noviter indulfit. Hinc efi quod
nos
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nos qui non minorifavore vos profequimur ipfam fanEiam fedem ylpoftoli-

cam tn hac parte imitantes vobis etiam tit per idem tempus fmguits annis

ab ipfa Capella nojira abfentare & nichilominus dtCios fruBus vejiros five

dtftribuciones libere , licite & integre levare & percipere valeatts , dum-

modo ultra tres ex tpfis refidenttbus finiul non fe abjentent , ex fcientta ,

au£ioritate & gracia nojira (peciali confentimus , annttimus & indulgemus

per prefentes. In cujus rei tejiimonium eafdem noftras prejentes figno ^
Jigneto noflris in abjentia figilU nojlri fecimus communiri. Tyatum in op'

pido noftro Bruxellen. xviij. 'Decembris anno 'Domtnt millejimo quadra-

gentefimo o^uagefuno fecundo.

MAXI.
'Per 'Dommum 'Dti^eni >

C. SOILLOT.

jBevei Maar , gelyk het een van de aangename betragtingen zommiger
ian'tKa- Princcn is , giften te kunnen uitdeelen , die hen niets en kollen , zoO

om'^aan ^^^ Aartsliertog Maximiltattn , van den Apoltolifchen Stoel verkre-

ferdi- gen, dat \\y dcitig kerkelyke perzoonen in zynen dienft , of lievef
^ni gevolg zoude mogen hebben , die fchoon afwezig van hunne bedie-

fchoon n'ngen, egter de vrugcen der zelve, uitgeiloten de dagelykfche be-

afwezig, deelingen , zouden genieten. Dus gaf hy in den jaare i4(>x by eenen
de in- brief met aanmerkelyke uitdrukkingen , te kennen , dat Aleelter Fer-

ly'^r^" dilland Bont (/;, Sommelier zyner Kapelle , en geproventKanunnik
Kanoni- van de Hof-kapelle, veele jaaicn in zyn gevolg gevveefl: en nog was:
icaatte Ya\. vermaande hen des onaangezien, hem, ofzynen gemagtigden de

v^oigen.
vrugten van zyn Kanonikaat en Prebende onverhindert te laaten vol-

gen. Waar uit men befluiten mag, dat daar in zwaarigheid gemaakt
wierd. Tot beter berigt van een zaak van die natuur, laaten wy
dien brief agter dit Werk volgen onder de letter R.

Benefi- Wyders moeten wy kortelyk aanmerken , dat , gelyk de Graaf
fien in haddc de begevinge dezer aanzienlyke beneficien ; zoo ook de

enWcft- Schryver van bet begin , voortgang en eind der Vrye , en der geivaan-

vries- de Erf-graavelyke Bedieninge in Holland {m), voorwendende te ge-

J?"**'
ven een nette lyft van de geertelyke beneficien , welkers begevinL;e

tc^coi- ^^ HoUandfche Graaven zig eertyds aanmatigden , wel in de eerfte

leQie plaatze ftelt, die van den Deken en de xii. Kanunniken in den Ha-
van den ge , dog zondcr iets verders dienaangaande te melden. Maar dat

de Vertaalder van de Kerkelyke Hijtorie van Bataiia , in zyne aan-
merkinge op het Voorberigt ( ;/ ) , ons een andere lyft verfchaft , ge-
trokken uit een oud Flandfchrift , 't welk niet alleen wydloopiger is,

maar ook behelll: aanmerkelyke omftandigheden , en met eenen aan-
wyft , hoe veel de gemelde ampten jaarlyks ( en wel inzonderheid

ill

(/) Sommelier wierd in de Hoven der PrinQcn genaamt de Bediende , diedc
bczorging had van den drank tot 's Vorllen tafel. Des Ichynt deze gewceft te zyai

de bezorgcr van den wyn tot de Kapelle vercifcht.

(w) Pag. nj. (n) In 'S. jpa^. if4.
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in 't jaar i5'i4) plagten op te brengen. Wy zuUen de geheele lyft

niet uiclchryven , maar alleen daar van alhier laaten volgen dat ge-

deelte, 't vvelk het voorfz Kapittel van den Hage is betreffendc.

Beneficien in Hollandt en Viieslandc , ftaande ter collatie

van den Coninck, als Graave van HoUandc , en Heeie

van Vrieslandt, Voirne, Putten en den Briel.

Eerjl J Prehenden of Canomx-preuven.

„ Op 't Hof in den Hage is een CoUegie van cen Deken en twaelf

Canoniken. Die Deken is eleftyf , zoe zy fuflineeren , en die Pre-

benden ftaen pkuo jure ten collatie van den Coninck , en is elcke

Prebende waerdig in loco 24 of x^ pondcn grooten Vlaems tsjaers.

Daer en zyn in de zelve Capelle anders geene beneficien , die ter

collatie van den Koninck flaen (0).

Waar mede nu overgaande tot het leveren van een beknopte lyft

van de Dekenen en Kanunnikcn van het Kapittel ten Hove, voor
zoo verre wy dezelve genoemt liebben gevonden , zuUen wy daar-

innc vcrmelden wat ons van ieder der zelve is ter hand gekomen.

N A A M-L YSTE der DEKENEN
van de H O F-K A P E L.

De eerfle van de Dekenen , die wy met naame ontmoet hebben , Heer

is geweeft COENRADUS, oi Coenraedt ^ want zoo komt hy
^^^''^r'*

voor, als geftaan hebbende over het Handveil, 't welk Hertog Aal- sueJ^
ben op St. Baitholomeus-avond des jaars 13 o aan den liaag ver-

lecndc , luidende aldus : Pr^Jeiit/biis Duo. Coe/ir. Pr^pofito Hagenfi
6" I>no. Tbeocloro Fopponis Caiionico Hagenfi \ dat is , Heer Coeiir.

Proojt in den Hage , en Heer Dirk Foppensx:^. Kanunnik in den Hage tc-

genzcoord/g. De kortheid van zoodanige ondertekeningeii geeft

meerendeels weinig gelegentheid om perzooncn , die buiten dicn niet

zecr l^ekend zyn , na te fpeuren en te ontdekken ; maar uit den brief

van den Abt van Middelburg, waar by zyne verkiezinge tot Deken
in den jaare 1 3 74 beveftigt werd, ziet men dat zyn naam was C o e n ra- Was

DUSDE SiLlCE, dat isCoENRAAD VAN DER StEENE (/)),en tf/'^fi

dat hy bevoorens Proofi der Hof-kapelle geweefl: was (</). Deze Heer van de

Coenraad was ook te vooren al een van de Raaden van Hertog Aal- Hof-iCa-

Ee bert ;
p*-'-

(o) Dit fchynt dirc6t aan tc loopen tegens het gcen gevonden werd by den zel-

ven Schryver in zyne Oudheden en Geftigten van Delft, Delfland, 6cc. pag. jfj.
in deze woorden : De andere anipten iian dezehe Capelle Jiondcn ir.sgclyks ter bcgevings

'van de Graaven.

(p) Deze toenaam van Fan der Stcen was in den Hage op dicn tyd bekent,

want ik vinde in een Los-ientcbrief van den jaare 1 364, nog genoemt eenen Fil'

km van der Steen^ hebbende zyn huis aan de wellzyde van de Spui-ltraat.

{q) Zie dien brief , die yeelc aanmerkclykheden behelll , agter dit Werk let-

ter S. •

"
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Ook ^^f't ; want als Kaad ftond hy met en nevens andere notabele man-

Raad nen in den jaare 1366 in den Hage over zekeren 7,oen, dien Hertog
vanHer- j^albcrt vergunde aan die van Arafterdam , mec uitfluitinge van ne-

Ifr/.

'

" gentien Poorters der zelve ftad ; welkc ondertckcninge aldus luid :

Frefeutibiis Domino de Brederode , Duo. Philippo de Polhmen , Dno.

Gerardo de Heemfiede , Dno. Johanne de Langerac 6- Domino Coenra-

do \ dat is Daar over ivaren de Heere van Brederode , Heer Philips

van Polanen , Heer Gerrit van Heemfiede , Heer Johan van hangerak
en Heer Coenraad. En zoo komt hy ook voor, agter een Handvell
in den jaare 1365; aan Dordrecht (r) verleent : Per Dominum Pbi-

Uppum de Pollanen , Militem , Tbeodorum Foppon. & Dominum Coenr.

dat is, By Heer Philips van Polanen , Bidder, Dirk Voppensz. en Heer
Coenraad. Maar breeder met byvoeginge van een toenaam op het

het zelve jaar , agter een vergunninge voor de Lombarden te Haar-

lem, in deze vvoorden : Prefentibiis Dominis de Piitte Ba?'on., Theo-

doro Foppone & Coenr. de Cilice ; dat wy dus vertaalen : Daar hy iva-

ren die Heere van Patten Baron , Heeren Dirk Foppenszoon en Coen-

raad van der Steene. En benevens zynen gemeldcn naam vir.d men
Triefter; wyders ook zyne qualiteit van Priefier vermeld op het jaar 1367, op

deze wyze : Per Dominum de Fere , G. de Maelfiedc , Aryioldiim de

Cruningen , Fr. van Borffelen , Boudeiv. de Reymerswael Milites , &
Tbeodorum Foppon. & Coenr. de Silice Presbyter ; dat is , By den Heere
Fan der Fere , G. van Maelfiede , u4ernoitd van Cruyningen , Frank
van Bot'lfelen, Boiidewyn van Reymerswaal -, Ridderen; en Dirk Fop-

pensz. en Coenraad van der Steene Priefier. En nog agter eenen an-

deren brief van den zelven jaare : Per Dominiwi Danielem de Mer-
ivede Mil. & Tbeodorum Fopponis , c^ Dnum. Coenr. de Silice Presbyt.

dat is, By Heer Daniel van Aler-jcede •, Bidder -^ en Dirk Foppenszooti

en Heer Coenraed van der Steene Priefier \ als mede op 't jaar 1369.

Prefentibus Domino Theodoro Fopponis & Coenr. de Silice Presbyt.
;

dat is , /// tegenivoo?'digbeid van Heeren Dirk Foppensz. en Coenraad
<van der Steene Priefier. En vvy meenen dat het dierhalven geen
twyffel zal hebben, of het is de gemelde Heer Coenraad, die zondcr
eenige byvoeginge van naam of bediening vverd betekent , wanneer
wy agter een gifte,welke Hertog Aalbert in den jaare 1371 deed aan
zynen fcherm-meeller , vinden gertelt : Prefentibus 'Dominis de Egmont
& Prepofito Hagenfi\ dat is , Daar by ivaren de Heer van Egmont en
de Proofi in den Hage • nadicn hy te dien tyde waarlyk Proofl -w'as

,

gc-

{r) Medc te vinden by Balcn , Befchr. van Dordrecht
, pag. 512. die met een

misflag den Deken noemt Heer Cocnract van Zieloe Pricjier , dien wy vailllellen

dezen zelven Heer Coenraad te zyn. En wy vertrouwcn, dat al wic zal letten op
de ordre en uitdrukkingen van het Hot van 't zelve Handvcft , ligtelyk zal bemci-
ken, daar in raeer dan cene misflag door Balen te zyn bcgaan. Want het Hot
luid : Gegeven 6cc. daar op volgt zonder eenigen zin , en buiten gewoonte : By ons

gteedt, 8cc. Weshalven op dat llot geen ftaat is te maken, dewyl het vcrfchilt van
dc ondertckcning , welke wy hier van den zelven briefgeven, ik durf zeggen, uic

goed beCcheid. En zal die misflag vcrmoedclyk daar uic zyn gefprotcn , dat M.
Balen heeft gezien een affchrift, waar van hy dc Latynfche ondcrtckeninge , wcl-
ice wy hier vooren gc\en , en welke hy vertaalt oplevert , niet zal hcbbcn kon-
nen Iczen.
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gelyk wy bereids veimeld hel^ben. Hy wierd wyders op dat zelve

jaar uitdiukkelyk Ra-ad genoemt, in een verklaringe in de Latynfche
taale te vinden by den Profellor Mattheus {$) -, waar van de aan-

vang op deze wyze luid : /// 'J^ei nomine Amen , Anno nativitatis ejiif-

dem M. CCC. LXXII. Indidione decima ^ menfis Maji die undecima,

bora nona vel qiiafi , /// mei Notar'ti piihlici ac tejl'mm infra fcriptO'

rum prejentia perfonaliter conflitntis bonorabilibus viris 'JDominis Ar-
noldo domino de Egmond , Gilelberto T)omino de Vianen , Daniele

<van der Merwede Militibiis , Conrado Prepofito in Haga , Theodoro
filioFopponis presbytero,&^"\\hdmo deNaeldwyckArmingero^Confuli-

bus jell Conji/iariis llliijlrijjlmi Trincipis Domini T>iicis Alberti > lit dice-

bant , ex parte una , (S:c.

Kog vinden wy , dat hy als Zegelaar vermeld werd agter drie zeer

aanmerkelyke zoenen en uitfpraaken in den jaare 1379 door Hertog

Aalhert gedaan tot Aliddelburch over doodl'agen , op deze wyze :

Trejentibus 'Dommis de Veer , IJomino de Haeinfiede , "Domino de Ze-

rjcnbergen , Francilco de Borfa/ia, 'Domino de Sinte Maertensdyc^ Do-
mino Henrico de Borfale , 'Domino Raefs: de Borjal. , 2). Wilhelmo
Friefe de Oojiende , & Keinig. WiUeniman.

GERYT POTTER.

GriflRet

of Ze-
gelaar.

SigK Lorn. COENR.

De Dckens van de Ilof-kapelle , van zoo grooten agtbaarheid zyli-

de 5 en meeft ook Baaden der Graaven , gelyk het vervolg zal doen

zien , zoo is het niet te verwonderen , dat de gemelde Heer Cocn-

raad nevens Heer 'Philips, van 'Tolanen ter eenre ; en Heer Jan van

der Aa^ Heere van Gruythuyfe mec den Heer van Boiitersbem ter an-

dere zyde , en nog de Heer van der Lek en Breda , gekoren wierd

tot Scheidsman over verfcheide zwaare gefchillen , die JVenfelaus

van Bohemen en Johanna:, Hertog en Hertoginne van Braband , en

Aelbert Hcrtoge van Beyeren, Ruwaert van llcncgouwcn , Holland,

&c. tegen den andercn hadden , uitwyzens den brief van Compro-
milTe daar van verleden te St. deerdenberg op den 19 AugulH des

jaars 1374. U} \^^clke gefchillen hy nevens andere Scheidsman-

Ee z nen

Hy
wierd
door
Hertog
AalLert

geko-
ren tot

Scheids-

man o-

verzekef

zwaar
gefciiil,

enz.

{s) Dc Jure Glad. Cap. 15. pag. 4^f.
{t) Dczc brief ftaat gcdnickt in het boek genaamt Grand Reccttil des fraite's,

&c. ifi fol. Tom. Lfag. up. en is gecrokken uit hci Chronkon Ra . Brabanticartim

van E-mmdiis Dinteriis, lib. F. pag. 50. waar van het begin, vcrkort , in dezer

vocgen luid : „ W en c el en van Bemen by der gratien Gods Hertoghc

„ van Limboich, van Lothryk en van Brabandt, &:c. Joanne by der fclver

„ gratien Godts Hertoginne, 6cc. ende Aelbrecht van Gods gcnaden Her-

toghc van Beyeren , Palsgrave by den Rynen , Ruwaerr 8cc. doen condt en

kennelicken alkn ludcn die dc/.cn lettcren fuUen fien of hoorcn kfen, dat, want

eenc twill en wangonfte opgclben tuflchen onfer beyder Landen , ike. So dat

wy aan bcydc fyden, omme de onrufte af te leggcn en alle andere fakcn en on-

ruden die tulfchen ons an bcide lydcn en onfer beyder LaniJ,Stcden en lieden wdcn
niochte van voorleden tyden tot op ten dach des daets des briefs,gefamcntlyck over-

dragcn en tc rade worden fyn , dat wy Hertoghc en Hertoginne van Lutzcmburch
« en

55

55
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Word
oolc

Prooft

van Ber-

gen in

Hene-
gouwen
genocmt.

nen ook met der daad by uitfpraake geflift heeft tot Breda , op den

1 8 Odober van den zelven jaare (i; j. Hy werd in de zclve Hande-

lingen jn dezer voegen getitelt ; Heei'e Coenradus 'JDekeii van Ste.

Mavien in den Huge.

Iloe lang nu Heer Coenraad Deken van de Kapelle zy geweeil, is

by ons onzeker, maar hy fchynt naderhand te zyn geweeft Prooil

van Bergen in Henegouwen , op welke wyze hy getitelt werd in ze-

keren brief ( w ) , door de ]\fagillraat van Gcertruidenbergc gefclire-

ven, zoo wy uit de zaake gilien , in of na 1388 (a) , als wanncer,
gclyk

55

en van Brabandt cofen en namen uyt den Rade ons Neven Heitoghe Aelbrechts

voorPz. Hccren Philips -van Polanen en Heeren Conradus Dcken van St. Marien

in den Hage. Ende wy Hertoge Aelbiechte cofen en namen uyt ons Neven

Rade des Hertoghes vau Lutzenbuich en Biabant , uyt ons Mocye Rade des

Hertoginne voorfz. den Heere van Gruythuyze en den Heere van Boutershcm ,

„ en cofen en namen famentlyk noch dicn Heere %-an dcr Lek en van Breda , als tot

„ eenen Overman, en gavens defe vyf volcoincn macht alio fiken, die in gefchille

„ flondcn, telaten, £cc. Op dezen brief moecen wy kortelyk aanmcrken, dat,

door dicn het werk van den voorn. Emundus Dinienis niet in druk gaat , door

de onervarentheid van den Uitgever van hct gem. Reccuil ontrent het lezen van

de oude handfchriften , zoo veel en grove misflagen in dezen brief zyn ingefloo-

pen , dat dezelve op zommige plaatzen naauwlyks verftaanbaar is. Niettemin

konnen de misfiagcn , door haare doorftekenthcid , of van zelfs of wel uit de

brieven van Uitfprake , die hier op gevolgt zyn, vcrbctcrt werdenj de overige

zouden moeten werden vcrandcrt uit het origineel handfchrift , berullende in hcc

Reguliers-kloofter van Karfendonk in Brabant.

(v) Chrift. Butkens, Truph.de Brab. Preuv. fag. ip8.

(w) By Oudenhoven, Befchryv. van Zuylholl.^ pag. 15,

(x) Dewyl deze brief geen dag of jaar behelft en derhalven onzeker is, op
welken tyd die gefchreven zy, hel)ben wy het jaargctal by giffinp; uit de zaak in

den gem. brief vervat, gebragt op 1 388. Dog alhocwel Oudenhoven ter aange-

haalde plaatze ons dezen brief verfchaft met het opfchrift aan Hccren Coenraden

Proeft van Bergen {3c zoo zouden v/y egtcr ten hoogften in twyfFel trekkcn , of

onzc Heer Coenraat dat ampt wel ooit heeft bekleed , nadien wy niet alleen in

1 588. maar zclfs in 1 587. en i jSp. als Proeft van Bergen in Henegouwen genoemt

vinden Heer Willem Gerbrantsz. Dus komt ons deze Heer IJ'illem te vooren in

eenen brief gedagtekent St. Jansdag 1387, hierna te vinden, waar by Heer Dirk
Voppenzoon aan den Graaf opdraagt zyne woninge „ gelegen en ftreckende ter

„ mueren van Heer Willems woninge des Proefjis nu ter tyt van Bergen in Henegou-

iven, &c. als mede in eenc Afte van den 14 Julii 1388., gedrukt te vinden by
den zclven Oudenhoven pag. 1 1 . Zoo ook in eenen zoen-brief , dicn Hcrtog ^e.'-

brecht verleende aan verfcheide perzooncn te Delft wegens eenen doodflag aldaar be-

gaan J zynde deze brief gcgeven in den Hage des Saterdags voor St. Marien Mag-
dalenendag in 't jaar ons Heeren M. CCCLXXXVIJ, noemende de gemelde

Hertog hem aldaar zynen 'threforier. Met welken eertitel hy ook vermelt ftaat in

een Oftrooi van den f Mei 1389. waar by Hertog jialbrccht veele zyncr tollen te

behandclen geeft aan die van Dordrecht voor loooo. oude fchilden 's jaars , enz. ;

in 1 58 V was Prooft van Bei-gcn in Henegouwen Heer tVillem van Croonenburch ,

als blykt uit een verly van een huis in den Hage ter erfleen, gepafleert op St. An-
dries-avont 1583. hier vooren te vinden /i^^. Indien men egter zoude willen be-

weeren, dat het opfchrift van den gemelden brief aan onzen Heer Coenraat zoudc
bchoorcn, zoo zoude men ook te gelyk moeten onderftellcn niet alleen , dat deze

brief laatcr is gefchreven, maar ook dat hy Heer Coenraat na 1589 eerft Prooft is

gewordcn, en gcvolgelyk van 1381 tot 1390. zondcr bedieninge of immers tot

ecnig ander aanzienelyk ampt verheven is geweeft, nadien Heer Dirk Voppenzoon
het Dckcnfchap van de Hof-kapel in 1 381 al bclUeedde,

I
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gelyk het vervolg tonen zal , Dirk Voppenfz. al Dekefl was, er\ zoo
ook in 't opfchrift van dien brief, voJgens de bevindinge van-Ou-
denhoven, zal zyn genoemt geweeft. Immers dus Ipreekt hy : i,.ln

„ eenen brief gefclireven by t^chepenen en Raet van S. Geertruyden-
„ berge aan Heeren Coenraden Proefch tot Bergen in Henegouwen

,

5, en Heeren 1)irck Voppenjone Deken van S. Marien , luyt als volgt

„ &c. Dit is 't al ( en onzcs dunkens vry veel ) dat ons wegens ge-
raelden Heer Coemaad tot nu toe is te vooren gekomen. Heer

Zyn ^'olger in het Dekcnfchap der Hof-kapelle , was Heer DIRK ^"'^

V O P P E N S ZO O N, byzonder gunfteling van liertog Aalbert , en in 2r'
deszelfs tyden een man van grooten bedryve , dewyl hy van den jaare
135-8 af tot den jaare \y)o toe , in veelerlei ampten van gewigt voor-
komt. Als namcntlykeerlt als Grittier ofGeheimichryver,anders Klerk
genoemt, op den jaare 1358 agter zeker Handvett, waar by Hertog
Aalbert het Ambagt van Brugdamme , dat verbeurt was, aan de itad

Middelburg vereerde , op deze wyze : 'P. commune Confilium tunc
p^efens. THE O D. A^O P P ON 1 S. St. Tetr. Camer. de Hayejieyn. dat
is , By den gemeenen Radc toen jegenivooT-dig , DIRK VO P P E N S Z.
Heejt gezegelt Tieter den Camerouwer van Hayejieyn. En zoo komt
hy voor agter veele andere Handveften tot in den jaare 1366. Clercq
noemt hem Hertog Aalbert in zekere quitatie van den jaare 1364
(j-), in deze woorden : Aelbrecht &cc. doen condt alien hiyden-, dat
ixy ontjaen hebbcn by handt van Heeren T)irck Voppenzoou ons Clercq ,

die ons gocde be-iVy/inge daer af doen fal , &c. Waar op in 't voorby rt

gaan aair te merken is, dat hy toen al Prieftcr moet zyn geweeft,
dewyl hem den titel van Heer gegunt werd , die niet gegeven wierd
door de \'orilen aan eenige van hunne onderdaanen, ten zy ze of
^rie/lers, oi Ridders vizxcn. En met dien titcl van ^Pr/V/?^/- werd Pretter

hy ook geeert op 't jaar 1367 , agter een Verdrag, gelloten tudchcn

de Vrouwe van Voirne en de ftad Dordrecht, en goedgekeurt door
Hertog Aalbert , helobendc deze ondertekeninge : ffuffu 'Domini

l^ucis Alberti. Ter T>ominum Tbilippum de 'Polanen-, Militem-,& Tbeod.

Foppon. Tresbyter. ; dat is , By bevele ^can Heer Hertog Aelbert.

*]2oor Heer Tbilips van Tolanen Kidder , en Dirk Foppenszoon Trie-

fter.

Als Kanunnik komt hy voor agter het hier voorengemelde Hand- Kanun-

veft aan den liage gegeven in 1370. Als Kaad en Gemagtigde van nik.

Hertog Aalbert nevens verlcheide andcren vind men hem in de voo- Raajen
rengem. verklaringc van den jaare i37io als mede agter eenen brief Gevoi-

van den jaere 1369. waar by Hughe ^ Heer Aelmansknegt, tot Zee- '"=i8"g-

vonder in Noortholland werd acngeftelt; in defe woorden: Trefen- Her^oe
tibiis 'Domino Theodora J'oppone et Coenr: de SiliceTresbyt:. Plyhecft "^Aalben.

ook al in den jaare 1364. met en nevens Heer Pieter Camerouw als

Raad geftaen over zekeren zoen , dien Hertog Aalbrecht verleende

aan Heer "Philips van Tolanen en eenige andere pcrzoonen van aan-

zien over onruft by hen op St. lacobsdng des gem. jaars te Delft ver-

wekt ; luidende het Hot en ondertekeninge van den brief in defer

Ee 3 voegen

(;>) By S. van Lceuwen te vindcn ondcr dc Handveften van Rynland pag. 20'
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voecen • Gegeven in den Hage Somendaechs na aire Heyligeii dach a''.

1364. juO'ii' 'Domini Ducts Alberti. Ter 'Domimim T. Camerouw de

Hajejieyn, Theodoricus Vopponis.

GERYT POTTER.
Sigt. ex C0JJ9.

Rentmr.
van
Noort-
Holland.

En eiu-

delyk

Dcken
in i^Si-

En als Rentmeefter van Noort-HoUand in een Leen-verhef, verle-

dcn op St. Mauritius avond des jaars 1376. met deze belchryvinge

:

Heer 'Dirck ropperzoon -terfoenre van Haerlem., onfe/i Rentmee/ier

mn Moorthollant. En ineene vcrklaringe van verkoop op Kersavond

des jaars 1377. Dat ivi vercoft bebbcn hi Heer Dire Foppenfoen onjm

Rentmee/ier 'van Noort-HoUant &c.

En eindelyk vvierd hy zcer duidelyk genoemt Deken in een brief,

gedagtekent /w den Hage des woensduges na jinte Symon en Judasdach

Apojtelen m'tjaar oris Heeren dnfent dnehondert en een entachtich^ waar

l^y W'illem Willemsz. van den Ikrghe aan Heer Dire Voppenzoon 'De-

ken van finte Marie in den Hage verkoopt en opdraagt vyf morgen

lands
,

gclegcn in den Ambagte van Monfter, (&c. als mede in ee-

nen anderen aanmcrkelykcn brief, dien Hertog Aalbert in den jaare

1387. ten 7,ynen behoeve verlcende , en dien vvy hier in het geJieel

zullen inlyven:

Wr.Titrk

Vopfen-

zoon

draagt

zyne
woonin-
geinden
Hagcge-
naanii de

CuKcflC

op aan

yiaibcrt
,

enont-

fangtdic

je Lcen
tnz.

AELBRECHT 6cc. doen condt alien luden , dat voir ons

ghccomen is onfcn lievcn en ghetrouwen Ilcer Dire Voppen-
zoen te defer tyt Deken in onfen Cappellen van finte Marien in

den Hage en heefc ons opgedragen , quytgefcouden en in rechten

eygendom bekent den eygendom van der woninghe daer hi nu in

woent , en men die Canefye hiet , gelegen en itreckende van der

mueren , die dair voir tot onfen Hove wter geniaeckt is ter miie-

ren toe die gemaeft iSituilchen der woninge voorfz. en Heer JVil-

lems woninge des Vroefjis nu ter tyt 'Van Bergen in Henegou , voert-

gaende noertvveflwaert t'enden Heer Dircs groote fchuere drie

voeten buten den onfen drop , en voert tot half den erve dac after

dier grote fchuer leghet , en alfo omgaencle viercant totter mueren,

die voer dcfe woninge gaet tot onfen Hove wateit alfe voerfz. is
;

„ En om menigen truwen dienfl: die onsileer Dire voerfz. langhe tyc

gedaen heeft ende noch dagelicx doet , Soe hebl^en wi dair toe

gliedaen en gheven mit goeder guniten en mit vryen wille twee
hoed en derthien achterdeel terwen elcx s' jaers te nemen en te

ontfaen elcx van den vier hoed en fes en twintich achtendeel , die

ons dat Ambocht van des Gravenfande elcx s' jaers fchuldich fyn

tot eenen erfwacht, en ons aenquamen van onfer liever nichtender

^''rou\ve van \'oerne dicr Godt genadich fi ; welke woninge en
twee hoeden en derthien achtendeel terwe -voirn. wi om bedc
wille en om dienfte wille Heer Dircs voerfz. wi Heer Dire voirfz.

vcrlient Jiebben en verleitvan ons en van onfen Nacomelingen te

houden tot eenen onverlterfelicken leen , en als fyne ghebreeft ,

foe fal die leen comen op Ludekyn die Wilden fynre fufterszoen,

alfoc verre als hi Heer Dire vcrievet 3 en waer hi voer van live ter

doet

5)
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„ doet ghecomen eer Heer Dire fonder wittachtige boerte blivende

„ van Lydekyns live , foo foude dit leen comen op ten outiten en
„ naelten die van Aernts W ilden live Ludekyns broeder was gheco-
„ men , waer te houden tot eenen onverfterfeliken erfleen en altoes

„ die jonger manhoeft voer dat ouder wyfhoefc, en fo w^anneer dit

„ Iccn verileift, loe lal die nuvve lienvolger alie hi 't ontfangt , ver-

„ heerwaerden met eenen rooden Sparvvaer ; En ombieden en beve-
„ Icn onien Rentemeelter van NoirthoUant, dienu is of namaels \ve-

„ fen fal, dat hi wtreycken doe en betaelen Ileer Dire of fmen lien-

„ volger t'allen tcrmincn alfe vontane onfe pacht van den tcrwe ver-

„ fcinen fal die twee hoed en derthien achtendeel terwe, en daer

,, fine brieve van quitancie af neme voer ons mede te rekenen en
„ daer mede fal ons of onfen Nacomelingen wefen vvel betaelt. Dit
„ wordt gedaen in jegenwoirdiglieyt onler Mannen en Kaedts , alfe

„ des Hecre van Gommengys , Heer JVilUtn des Troeffts van Bergen ,

-„ en Florys Ghysbrechtszoen-, In oirconde, ^c Gegeven in den Ha-
j, ge des woensdaechs nae St. jansdach te midfomer in 't jaer ons

,, ileeren M. CCC. feven encachtich.

Daar uit is het te zien dat de gemelde Dirk Voppensz: is die De-
ken, die inde volgende ondertekeninge van cen Handvcft doorller-
tog Aalbert verleent ten behoeve van de Lombarden der Had Dordregt,
zonder naam werd geplaatil: , op deze wyze : Gegeven in den Hage des

Saterdachs nafinte'tietersdach ad yincula t_ydnno 1387. JtiJJti Domini
Ducis K^lberti. 'Prefentibus Domino de Gommengys , Tiomino Vrepoji-

to Ecckf Mont. & domino 'Decano Hagenfi. dat is, By bevel van Heer
tlertog xyialbert. 'Daar tegenwoordig vaaren den Heer van Gowrnengys »

den Heer ^Prno(l der Kerken van Bergen , en den Heer Dekcn in den Ha-
ge. Zoo als hy ook niet alleenlyk als Deken , maar ook als Raad
werd vermeld in een Handvelt des jaars 1390. , waar by Hertog Aal-

bert de Handveften van Dordregt ( s ) op nieuw bcvefligde , en

waar onder wy deze tekening gevonden hebbcn : Jiijfu Domini Du-
cts K^lberti. 'Prefentibus de Conjilio Domino 'Theodorieo Vopponis D -

cano Hagenfi y Domino Prapofito Ecclefiar. Monten : Hannonie & IVd-

helmo de Naeltiiiyc Marfcalco Nort-Hollandie. d. i. By bevel van Heer
Hertog Aelbert. Daar by waren uyt den Rade Heer Dirk Voppenszoon

Deken in den Hage-, den Heer Proiji der kerketi van Birgen in Hene-

gouweny en IVillem van Naeldwyk ^CMarfchalk van Noort-Holland.

In wat jaar Heer Dirk Voppenzoon gefturven zy , is onzeker. In ^yn
het Necrologium of Rcgifter der dooden van \ Klooller van ""tNieu- rterfjaar

we Ligt der Karthuizers , anders genaamt Bloemendaal buiten U-

trecht, ftaat, dat hy overleden zoude zyn den 4 Maart, zonder by-

voeginge van 't iaar. Iviettemin ftellen wy vaft, dat hy al voor 1396
dood is geweefl , nadien Hertog Aalbert by eene aclc van den ^^

April des gemelden jaars aan Heer IVillem van der Haar , Prielter,

toellaat , dat hy , behalvcn de kapellerie door Heer Gerrit van der

Eurg gefondeert , ook bedicnen zoude de kapclrie by Heer Dire Vop-

peiiszoen nii laetjle D^ken in onfer Capelle in den Hage gemaetl in die

%el-

( z) Dit is ook by M. Balcn, ^(y?/;;. 'van Dorcl. te vindcn, pag. 513. ,."
'.

OIU.C-

kcr.
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zelve onfe Capelley enz. Waar uit dan volkomentlyk Hykt , dat hy

voor dien tyd al was overleden. Hy werd ook in 't zclve Regifter

gezegt , in zyn leven te zyn geweeft ecn groot weldocnder van 't

bovengemelde Kloofter ( a ).

Wie na Heer Dirk Voppenszoon zy gevolgt , hebben wy tot nog

toe niet ontdekt ; maar op het jaar 141 5 vind men
Mr.Aal- Mr. AELBERT VAN DER STEGE Deken tc zyn ge-

tertvati weeil 5 uit een brief J waar by Hertog fVillem -van Beyeren hem een

Deken' jaarlykfclic wedde verleent,als aan zynen lyf-arts , zulks hy denOraaf

en^tegel na lichaam en ziel ten dienfte konde flaan. Hoe het zy , de brief

lykLyf-. luidalduS.
arts van

cTaaf. „ IT TILLEM &c. doen condt alien luden dat wy om menigen

» W dienft wille die ons onfe geminde Medicus Meefter Aelbrecht

j>

])

j»

5j

nt

3'

59 5'

w:
van der Stege Deken onfer Capellen in den Hage gedaen heeft , en

ofGodwilnoch doen fal , den felven Meefter Aelbrecht gegeven

hebben en geven mit defen brief dartich HoUantfche fchildcn

s' jaers fulker als wy tot hair toe hebben doen llaen in onfer mun-

te vanHoUant, die wy hem bewyfl: hebben jaerlix op te iDueren

ende te oncfacn uyc onfe Scout-Ambocht van Delf , dair die eer-

fle dach van betalingen of wefen fal tot funte Martynsdage in den

winter naeftcomende , ende alzoo voirt van jair te jair duerende

onze leven lang. Ende ombieden ende bevelen onfen Scout van

Delf die nu is of naemaels wefen fal , dat hi Meeller Aelbrecht

voirnoemt die voirfz. fomme gelts jairlix uytreycke en betale op

ten tyt en in der maten voirfz. fonder meer geboids van ons dair

of te verbeiden , Ende dair of alle jair neme fyn brief van quitan-

tie om voir ons mede te rekenen , want wy hem dair of quitcn

fuUen als dair toebehoert. In oirconde &c. Gegeven in den Ha-

ge op ten heyligen jairs avond anno M. CCCC. en vyftien.

Hoe lang hy het Dekenfchap daarna nog heeft bekleed , is ter on-

zer kennis niet gekomen , nog ook niet wie zyn opvolger in 't zelve

ampt is geweeft ; want de eerlte , dien wy na hem als Deken van onfen

L. Vrouwen Kapelle ten Hove genoemt vinden, is

^"*', Heer DIR Civ, Baftaardvan Holland -, vermelt in een ade , ge-

B'alard dagtekent den 6 December 1444, waar by Vrouw Ifabella ,
gemalin-

van ne van Philips van Bourgondie hem confenteert ( vermits hy een ba-
Hoiiand

\^^^^.^ ^vas ) van zyne goedcren te mogen difponeren. De aftc luid

in dezer voegen

:

A6lc
^j TSABEL &c. macht en 't Gouvernement hebbende &c. Doen

feiuom* JJ A condt alien luyden , want onfe^eminde Heere T>trck de Bajiaire

vanzyne „ "van Hollandtt Deken van onfer Vrouwen Capelle van den Hove
goede- in den Hage te kennen gegeven heeft , dat hy gaerne van zynen
ren te ^y.
mogen ^

dilponc-

^^"'
(a) ZIc Anth. Matth.F«W«/. t3 Tata Eccks. Traje6i. lib. II. Fundat. }. ptig.

410. in his verbis : 4. Non. Mariii ohiit D. Thcodoricus FopperJJhi ( lege Vop-
pensz. ) Decanui HagiS-ducis , magmts benefa£lor hujtis domus , Scil. Mo»aJierii fett

domui novic Lucis Cartbitftenjium diila £3* Bloemcndael
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55 cygenen goede , die hy bearbeit en van zynre Dekenye voirfz.

5, verlpaert en vergadert heeft , fyn teftament maken foude , u elke
5j hy niet volcomelic doen en mach , overmits dat hy baCiaii t is

,

3, fonder confent myns Hefs Heeren defen Ilertogen , als Grave van
5, Plollant, ons oitmoedelic dairom biddende, dat wy hem in den
55 name van onlen Heeren onfe confent dair toe gonnen en geven
,5 vvilJen. SO IS 'T, dat vvy om die goede deuchden ons aenge-
35 bracht wefende in den perfoon van den voirn. Heeren Dirck den
„ ballairt , en dat hy van onfe Voirvaderen Graven of Gravinnen
„ van Hollant niet anders begaeft noch verfien en heeft geweeft van
3, eenige goeden dan van geeiielyke beneficien , by goeden rypen
,3 rade dair up gehad , gcgonnen , geoirloft en geconfenteert heb-
3, ben 3 gonnen , oirloven en confenteren mits defen onfen brieve
3, Heeren Dirk den Baftairt Deken voirfz 3 dat Jiy van zynen goe-
33 den die hy after laten zal na zynre doet fal mogen difponeren en
33 fyn teftament maken , zulc en der manieren als hem genoegea
53 fal 3 gelyc ofFhy geen baftairt en wair3 fonder dat myn lieve Hce-
,3 re noch niemant van zynre wegen na de doot van den voirn. De-
33 ken geen recht noch aenfeggen , houden noch hebben en zullen

3, an zynen.goeden. Ontbieden dairom en bevelen van wegen myns
5, liefs Heeren den Rentmeefter van Noirthollant en alien anderen
3, die dit aencleven mach , dat fy deze onfe gratie en confent hou-
3, den van wairden 3 fonder in eenigerwys dair tegen te doen of
3, hem te bewynden. In oirconde &c. Gegeven indenHaghe onder
33 onfen zegel upten 6. dach in Decembri Anno XIIIJc. XLllIJ.

Wiens baftaard deze eigentlyk zy geweeft 3 hebben wy tot nog
toe niet ontdekt , of iets verders van hem aangetekent gevonden.
Hy fchynt dit ampt nietlang bedient te hebben 3 nadien in i45'i. al

Deken was
Mr. AELBRECHT,die zonder uitdrukkinge yan zynen toenaam Mr.Ad-

doorgaans in 't vierde Memoriaal-boek van Boflaart (b ) getituleert ^''^f*'

werd Dekeri van de Kapelle in den Hage. Uit de gelykheid van den '^^'*^"-

naam met de bygevoegde eerticel van Meefter zoude het eenigzints

fchynen of hy dezelve Mr. Aelbrecht van der Stege is geweeft , die

voorheen het Dekenfchap hebbende bekleed , voor de tweedemiial

tot die waardigheid zoude zyn verheven. In deze onzekerheid zou-
den wy zyn gebleven 5 ten ware ons onder het drukken ter hand gc- ^y,

komen was een a61:e3 waar uit klaar te zien is, dat deze Mr. Ael- zoonvan

brecht is geweeft een zoon van Adriaan-, Baftaard van Holland 3 na- ^^fiaan,

tuurlyken zoon van Hertog lVi//em van Beyeren , den zesden van ^^'^"^d

dien naam. De Afte, fchoon van geen groot gewigt3 zullen wy al- hwd^cnz

leen tot bewys hier byvoegen-

Alfoe zekere gefchillen geweefl: hebben tuffchen Meefter Ae/- Uit-

brecht Adriaens bajiairt te Hollant zoon 3 Deken van onfer ^^'".^"^

33 liever Vrouwe Cappelle van den Hove in den Hage in Hollant an dcn^De"
33 die eene zyde en den Canonniken Capitulairs van der zelve Cap- ken en't

Ff pelle Kapittd.

C^) Beginnende met priino Januari I4fi St, C. eneindigcnde 4. Oftob. 1454.

3>

3J
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ten Ho-
jj pelle an die ander zyde roercnde van drie jaren achtfifRals die

ve ^^".
55 die voirfz. Dcken den voirlz. Capittel eyilchende was van fyn gros

kereren- ,j van fynrc proven en dekenye5 dragende xxx. pond. Vlaems, te

tea em.. 5, weten alle jairs x. pond, grn : dair of dat die Canonicken Capitte-

55 lairs voirlz. meynden ongehouden te weLn vuyt crachte van lioe-

55 ren fondacien , Privilegien , Statuyten en Ordinantien en dair

5, beyde die voirfz partyen veel en menigerhande redenen en pro-

35 pofitien op allegeerden en feyden elc omme te comen tot fynre in-

„ tentie en meyninge , Ende want onfe genaden Heerc mit fynen

55 belloten brieve van den c!ate xxijdagenin Septembrij lellleden

„ den Hove van HoUant onder andere punclen defen zake aengaende

55 gcfcreven en bevolen heeft den voirlz. partyen minnelic van dea

55 voirfz. drie jaren afterilals te vedyckenen en te vernuegen indien.

55 men konde of anders indien des nyet gefchien en mochte, dat dan

35 't voirlz. iiof die zwarigheyt of difficulteyt van der voirfz. mate-

55 rie mynen voirfz. genaden Heere overfcryven foude of mynen
55 flcere den Canchellier, omme voirt dair op geordineert te wor-

35 den alfo na gelegentheyt der fake dair toe behoiren foude 5 gelyc

3, dit vorder en breder blyken mach by myns voirfz. genaden Hee-

3, ren brief. SOE heeft 't voirfz,. Hof acJitervolgende den fcryvcn

35 van mynen voirfz. Genaden Heeren hun onledich gemaift en na

35 dat partyen an beyden fyden by den zelven Hove al in \ lange ge-

hoirt fyn geweeft in alien 't guendt dat zy an beyden zyden heb-

ben willen feggen , foe hebben zy hem alinge en al van den
voirfz. drie jaren afterilals gecompromitteert in dat feggen en or-

dinantie van den voirfz. Hove op een peyne van hondert goudeii

35

35

35 _ _ .

3, Lyonen tegens myiien voirfz. genaden Heere als Grave van Hoi-

3, lant en Collato'ir -van den mirjz. Capel/e te verbueren , te weten-

35 Heer Jan Ommecoep Canonick finte Marryen t'Urecht en Meefter

.-5 /Irent van GofiikhemDod.oY in de Medicynen als volcomelick ge-

„ machticht van des voirfz! Bekens wegen , gelyc den voirfz. Hove
35 dat gebleken is , Meellers Jan van Oqfidorp en Heer Jan Tol , Ca-

5, nonickcn van de Cappelle voirfz. als gemachticht en vervangende

35 den gehelen Canonicken Capittelairs voirfz. in deze zake.

,3 Waer op 't voirfz. Hof vuytgefprokcn en verclairt heeft en

5, noch vuytipreekt en verclacrt mits defen achtervolgendc der gra-

3, cie by mynen genaden Heere Hertoge Philips zaliger gedachten

5, den voirfz. Deken gedaen van den fchryfven van mynen genaden

5, Heere tegenwoirdich wefende , als dat die voirfz. Canonicken

3, Capittelairs den voirfz. Heeren Jan Ommecoep en meelter Aernt

55 van Gornichem tot behoutf des voirfz. Dekens vuytreyken en be-

33 talen fuUen tulfchen dit en overmargen gocts tyts voir middage

35 twee jaircn achterftals , te wctcn xx. pond. grn. Vlaems , en dat der-

3, de jair achterftals belopende x. pond. grn. zuUen die voirfz. Canonic-

3, ken Capittelaers behoudcn , om dat te diftribueren alfo van Golds

35 en van rechts wegen dair toe behoeren lal na inhoudt hoeren Pri-

55 vilcgicn en Statuyten. Des zuUen die voirfz. Heeren Ommecoip
3, en Mr. Aernt van Gornichem gehouden wefen fulke behoirlyke

,5 quitantie te geven van de voirfz. xx. pond. grn. als dair die CanO"

» nicken C^pittulaers locdq bev^'airt en bevryct fallen fyn tegens den
voirfz.
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», voirfz. Deken , en indien zy dair inne difcrepeerden en nyet eens

„ en konden worden , zoo zal 't voirfz. Hof die quitantie doen or-

55 dineren dair mede dat partyen an beyden zyden te vreden zuUcn
55 zyn, welc Hof den zelven partyen bevolen heeft deze vuytfprake

5, tc volcomen en te achtervolgen an beyden xyden op ter verbuer-

,5 nilfe van den voirfz. peyne. Aftum vyf da^en in December Anno
,5 XIIIp. LXVIJ. Prefentibus t^/fWtf^f /IJJendelft y Mye qi\

55 Z-ooieten.

In qualiteit als Deken komt hy al te vooren in eenen brief van Com-
promille van den 13. December 1451 {c)\ by vvclken brief Heer
Hendrik /van Krootwiiburcb ter eenre , en Melis van Myiidcn ter an-

dere zyde, hunne gefchillen , die d'een tcgens den anderen haddcn,
roei'cnde den coop van den Jloote en goeden van Crooncnburcb hebben
gefubmitteert en gellelt aan de uitfpraake van Heer Willcni van Jtlk-

madcj Ridder, Heeren AILBRECHT Tieken van der Capellen hi

den Hage , Godjchalk Oom en 1)irk Boiidynfz. Hy wx^ mede een E" ^^^^

der Raden van den Hove van Holland , by Hertog 'Philips van Boar- '^^^^
gondie geftelt ter zaken zyner Landen 6cc. , in welke hoedanigheid vanHoi-

wy hem onder zeer veele aclens van den zelven Hove a crmeld vin- iand»

den 5 zoo als onder anderen te zien is uit eon acle judicicel van den
^6. September 1+535 vvelker ondertekeninge in dezer voege is lui-

dende; Trefentibiis Lannoy :, Tiomproofl -, Heer Aelbrecht'Lieken &f.

TreJIonge, Cats, Michieifz, Potter, Riiychrok, 't geen, immers voor
zoo verre ons tot nog toe is gebleken5 geduurt heeft tot i^^s- Hy

. werd in eene afte van den 7. December 1467 genoemt „ Mr. Ael-

55 brecht Adriaenfz die Bajlaerdt van Holland , Doilor in de ^/t^air-

,5 licken Rechtens Deken van de Lieve Vrouwe binnen den Hove
5, in den Hage.

Hoe lang hy na den gemelden jaare 1467 nog heeft gcleeft5 ert Mr.ye-

wie zyn opvolger in het gemelde Dekenfchap is gewccft , is ons me- Oojuorp^

de nog onbekent tot op het jaar 1469 na gemeen fchiyven, want Deken

agter een a6te van defauc , door den Hove van Holland verleend aan cnextra-

de flad Dordrecht en de andere ingeerfdcn en ingclanden van C^oit- Raa"7n'

en Wefl-Barendrecht en Carnine5 op den it,. Februarii 1468 <S/. C//r. denHo--

vind men de jcgenwoordige Raden op deze wyze vermelt. i, Hee-

55 ren Willem van Kyilckmade , Ridder, Geraerdt van /Jfjtndeljty Mr.

55 Lodewyk van der Eycke , Hemick van dtr Mye en Michiel de IVil-

55 de^ Raedsluiden van Holland) Mr. Antbonis Mtchielfz » ^irk van

„ Zisvyeten en Mr. Johan van Oosendorp, 00k Raden, en

55 daer over geroepen naer Ordonnantie en Inlhudie van den

5, voorfz Hove. Welke voorn. Mr. Johan van Oofendorp , of liever

Mr. JAN VAN O I bTD () R P , gelyk hy in origlncle gefchi iftcn

byna eenpaariglyk genoemt werd 5 is geweeft ecrll Kanunnik en d;iar

na Deken van de Hof-kapelle (d) , in welke qualiteyt hy als extra-

(f) Gcregiftreert in 't IV. Memor. van J. BofTaert, gequot. J.fol^J'
{d) Hy was in i4f6 en 1467 Kanunnik, dog dc tyd w^nnecj; hy Dckcn is

geworden, isonzeker. ^ui ij^i.

ve.
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Mr.
Jidr'ianus

AlbertHs,

Dekeii.

Mr.
Jacob
liuyjcb

,

w-aseerft

ordiiiaris

Kaad in

den Ho-
ve , en

daar na

ook Ue-
kcn van

de Hof-
liapcl.

:V- ,U

-C'H jnb

Mr;
liurcnt

Biicho ab

yiyta,

Deken,
cntcge-

lykRaad
in den

Hove.

ordinaris Raad over zaakcn van bclang wierd gcroepen, dat wy ge-

continueert vinden tot in Jiet jaar 1474 toe. Na hem is gevolgt

Mr. ADRIANUS ALBERT US, volgens getuigenille van
Heimricius (^), die hem noemt 'Decanus Hagenfis^ en zynen lof met
veel woordcn ophaah , hem onder anderen pryzende over zyne ge-

leertheid in de Geellelyke Rechten.

Geduiende den tyd, dat de voorn. Adrianus het Dekenfchap nog
bekleedde 5 was al ordinaris Raad in den Hove Mr. jACOiJ
R U Y S CH 5 gclyk men hem in dien f'taat vinden zal al op' den jaare

i47(J f/) voor Paalchen by de nieuvve herltellinge van de Kaadka-
mer door Vrouwe Mane van Boiirgondie. hi wat jaar hy Deken is

geworden, vinden wy nergcns aangetekcnt , maar wel dat hy deze
waardigheid al bediende in den jaare 1490 ; welken ftaat hy veeic

jaaren heeft bekleed , zelfs tot dat Keizer Maximiliaa7i in den jaare

1 5" 10 (^) vvederom redres in de gemelde kamer makende, tot ecn
van de zes ordinaris Raden continueerde Mr. Jacob Ruyfch^ Deken
van zyner Capellen in den Hage. Hoe lang liy nog daar na Deken zy
geweeft, is ons onbekent; maar de Schryver dcr Cudhcden en Ge-
liigten van Rynland {h) verhaalt , dat de voorn. ^Ix. Jacob Ruyfch
in 't begin der zeiliende eeuw Paftoor tot Noortwyk is gev/eefl: , en
dat hy in 't Regiltertjc van de goederen der Abdye van Egmond

,

het navolgende aangetekent heeft gevonden. ,? In 't jaar 15-18 den
35 derden van April heeft Meindcrt de Man, Abt van Egmond, aan

3j den voortreffelyken en hoog-agtbaaren Heer en Mr. Jacob Rtiy/ch
^

35 Leeraar in de Geeftelyke Kegten5 Deken \an ons L. Vrouws Ka-
35 pittel in 'sGravenhage en Paltoor van de Parochie-kerk van St. Je-
35 roen te Noortwj^k , verlof en volkome vryheid gegcven , om de
35 voorn. Parochie-kerk met den eerw. Leendert janszoon Palloor

35 van Sf. Pancras^kerk van Middelre te verruylen, ofte veiTnangelen
35' tegen de gemelde kerk van Middeland , of voor eenige andere
-55 kerkelyke bedieninge. En wy vinden ook , dat hy in den zelvc'n

jaare 15 18 als Raad en Deken ^log heeft ondertekent een Sententie
van den Hove; hebbende het gemelde ampt van Raadsheer in den
gemelden Hove, voor zoo verre wy tot nog toe hebben konnen na-
•gaan, bedient van den jaare 1471 tot het voorfz jaar 15-18. Zyn op-
volgei' in het Dekenfchap is geweeft
Mr. B A R ENT B U C lU) ( i ) , of zoo wy hem anders genoemt

vinden, Bernardus Biicbo ab Apa (k)-, een ^ riefch Edelman en
oom van 's Vaders zyde van den grooten Figliiis ab K^pa. Hy
wierd door Keizer Karel den vyfden tot Raadsheer in den Ho.vc
van PloUand aangeftelt en Itierf den 3 September 1518 (/) in Jiet

{e) Dumbar, Jnale^. torn, i.'fag.^i,^.

(/) ZieHandv. en Privil. van dc Graaven van Holland, gedrukt in 4«"- No. 4.
Goudhocvcn,/>«^,jil.

_.;;ju.... ..;;;.
-y,.ig) Handv. en Pnvil. als vooren , No. 6.

;
{h) Pag. rtoo.

(/') Goudhocven, pag. 105. en S. van Uceuwcn, Bat. Illuft.p. 1 471. en i47f.
{k) Dus nocmt hem de Schryver der Kerkelyke Hillorien van Batavia , in zyn

Voorberigt, vcrtaSlffn ^. pag. 149. V? .' 'V -!•.':::!•.:;

^ (/) Oudh. en Gellrgtcn van Delfland, pag. 3<S^.5 -raaar in 't Voorberigt op dc
Kcdiel. Hiil. pag. 149. v-crd hy gczcgt gellorvcn te Zryn den 3^ Septcmk if^S.

I

't gcca
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^3 jaar zynes ouderdoms , werdcnde in den Hage onder een eevlyk
graffchrift begraven. Hy was een man , die door zyne verdienlten
en andere gaven grooten lof heeft nagelaaten. Hcm'fuccedeerde
Mr. KORNELIS VAN MI EK OP, zoon van den grooten

Mr. Vincent Kornelisz van Mierop , Leeraar in beide Rcgtcn en
Domprooll te Utreclit {in). De nette tyd , wanneer hy hot Deken-
fchap van de Hof-kapel heeft aanvaart , is onbekent. Het eciile ,

daar hy ons in die quaUteit te vooren komt , is een commilFie van
den jaare 1534, vvaar by Keizer Karel hem, om zync groote be-
quaamheid en gelcerdheid vordert tot zyncn extraordinaris Raad in

den Hove van Holland. De afte daar van luid in dezer voege

:

" 17' -^ERLE by der gracien Goids Roomfch Keyfer &c. Allen

,> JX den ghcenen die defen jegenvvoirdigen fullen zien Saluyt.

„ Doen te w^tene dat om 't goede aanbringen ons gedaen van den
„ perfoone van onfen wel beminden Ileeren CormliiVinceutfc , Doc-
„ tor in den rechten , Deken van der Collegiale kerke van Cude-
„ Munfler t'Utrecht en van onfer Capelle in den Haigc , en van zyn-

der wysheyt, geleerdheyt en lufficientie , wy deh felven Heeren
Cornelis Vincentsz volcomentlick betrouwende zynder getrouw-
heyt en goede erni^igheyt , hierup gehadt 't advys van onfen
Stadhouder en eenigen van onfen Raide in Hollandt, Jieliben ont-
houden en gecommittcert , onthouden en committeren by defen
onfen R.aidt Extraordinaris in Hollant , hem gevende volcomen
macht , -auftoriteit en fonderhng den voirfz. Staet van Raidt ex-
traordinaris voirtaen te houden, exerceren en bedienen onl'e hooc-

,, heytjheerlykheyt, domeynen en rechten mit onfen Stadhouder ,

„ die ecrfle en anderen onien Raiden in Hollant te helpcn bcwaren
,> en ter manilTen van den Stadhouder , die eerfle of van huerl. Ste-

„ dehoudere opinie te geven ter confultatie en deliberatie van de

)) zacken en afiairen die aldaer overcommen , gchandelt en getrac-

Ff 3 teert

j>

•n

Mr.
Knrnclh
van Mie-
rop, De-
kcii.

Wcrd
Raad cx-

traordi'

iinris in

den Ho«
ve.

Zyne
Com-
miflk.

't geen tien jaaren van den anderen vcrfchillendc , notoirlyk een van beiden een

druk-faut moet zyn. Dat hy na den 3. Septemb. if28 nog gelecft heeft, blykt

daar uit , dat hy de Sratuten van 't Kapittel van den 27. Novemb. des.gcmclden

jaars heeft ondcrcekcnt.

(m) Het is bckent, dat de voorn. Kornclis van Mierop ol in 't jaar 15-56 Piocft

en Aartsdiaken, tnitsguders Kanunnik van St. Salvator tc Utrecht is gewceft, gc-

lyk onder anderen te zien is in een gefchildert glas , 't gfen hy in de gem. qualiteit

aan de Goudfchc kerk in 't zelve jaar heeft gegeven : alwaar zyn becltenis onder

dc hiilorie van.Chriftus, doende op den berg tot zync Diicipelen en 'r volk zync

cerfte predikatie , levens grootte , met zyn geeftclyk gewaad omhangcn , atge-

maaltitaat, met dit byfchrift: , Reveremlus D. Dominus Cornelius a Myerop Prie-

fofitus \3 ^rcbidiaconus Tiajeglenfis ., ^ Canonicus San£ii Salvatoris'TrajcBeHfis If 50.
(zynde het xvi. glas.) En 't blykt ook uit de Ordonnantien , rakende de Lcerc

en Kcrkelyke Tugt, welke hy in den jaare I5f6 na alle plaatzcn van tyn Aarts-

diakenfchap heeft verzonden , om aldaar onderhoudcn tc werden j bcs,ir.ncr!de dc

voorfzOrdonnantie in dezer voegen : CORNELIS VAN MYEROP, Doc-
tor in heide Rechten , duer Gods gbcnaden en des Steels van Romcn , Dcwproofi
fUtrecht^alle geeftclyke plaetfen onder ons en onfe Archidiaconie reforterendcjSaluyt 5cc.

Zie verders de Oudh. en Gcftigten van Zeeland , /. ^cel^ pag. \ jp.
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„ teert fullen worden. Ende voorts te doene al 't geene dcs een

„ goet en getrouwe Kaidt extraordinair voirfz. behoert , mach en

„ fchuldich is van doene tot den recliten , prseeminentien , vryhe-

„ den, proffyten en vervallen daer toe ftaende en behoerende, en

„ lulke, als onle andere Raden extraordinair aldair hebben , genye-

„ ten en gebruyken foe lange als ons gelieven fal. Waerup de voorn.

„ Heere Cornelis Vincentsz gehouden word den behoirlicken eedt

„ te doene in handen van onfen lieven en getrouwen Ridder van

„ onfer oerdene en Stadhouder van HoUandt die Graven vanHoich-

„ llraete of van onfen lieven ende getrouwen Ridder ende eerflc

„ Raedt in Hollandt, Heere Geryt van Allendelfc, die wy dair toe

,j committeren. Ontbieden daeromme en bevelen den zelven onfen

„ Stadhouder of eerlten Raidt dat zy den voirfz. Heer Cornelis ont-

5, fangen hebbende den voirfz. eedt , ftellen en inflitueren in de pof-

5, feflie en gebruykenille van den voorfz. Staete van Raidt extraordi-

„ nair ; ende van den felven , mitsgaders van de eeren , rechten en

„ preeminentien , vryheden , prouffyten en vervallen voorfz. zy en

5, alle andere onfe Rechteren , OtRcieren en Onderfaeten , dien dit

„ aengaen fal , hem doen laeten en gedogen ruftelyk en vredelyk

55 genieten en gebruyken , celVerende alle beletten en wederfeggen

5, ter contrarie , want ons alfoe gelieft. Des t'oirconde hebben wy
55 onfen zegel hier aen doen hangen. Gegeven in onfen Stadt van

55 BruefTele den xiiij. dach van Februario in 't jaer ons Hceren
duyfent vyf hondert drie en dertich , van onfe Keyferryke 't

xiiij. en van onfe Rycken van Spaengen en anderen 't achtienlle.

55 Ende op de ploye llond gefcreven, By den Keyzer,

Geteykent

,

G. PENSAERT.

55 Ende buyten op te rugge Aont gefcreven aldus.

55

3>

55 Ophuyden den in j. dach van Mairte A«. XV"^. XXXIIJ.
5, naer fcryven 's Hoofs van Hollant, foe heeft Heer Cornelis Vth-

,, cciitze genoempt in 't blanc van defen als Raidt extraordinair in

55 den voirfz. Hove gedaen den behoirlyken eedt 5 daervan in 't zel-

55 ve blanck mentie gemaift wordt 5 in handen van Heere Gcryt van

55 ^jjendelft , Ridder , eerfte Racdt in den zelven Hove , als dacr

55 toe by defen gecommitteert \ daermede prefent was Ik 5

Ondergeteykent,

J. DE JONGE.

Het fchynt 5 dat hy al eenige jaaren voor zyne dood affland van

"t Dekenfchap van 't Hof heeft gedaan 5 nadien zyn fterfdag wer-
dende geftelt op i5'7i j hy als toen5 en zelfs al eenige jaaren te voe-

ren het ampt van Deken van de voorfz. kapelle niet heeft waargeno-

>,jr
men- , dewyl bekcnt is , dat

/W;A Mr. HENDRIK VAN DER N ATH5 al in den jaare 15^6.
ranker j^g^ voorfi. ampt heeft bedient) want hy was die geene die als De-

ken
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ken in 't gcnielde jaar hevigen twift voerde tegen 4en Paftoor. ^^n
den Hag€ over het trouwen van Tiirk 'Dan der "Dpes^en ]onkwQ\iwS^
Maria van Koe7nburg , fullinerende elk van die t\^ee Geeltelykeit
daar toe in zyne kerkeregt te hebben , ,c;elyk wy hier vo0ten iti«ir

van breeder hebben vermelt. Hy heeft als Deken de Statuterijvan
het Kapittcl van den i junii 1557 helpen beramen en ook ojadert^r

kent. In'teinde van den jaare ij^b. itervende wierd hy opgevolgt
door .. ... .ii . ., ;^

;

';

Heer WILLEM VAN DER LINDEN T)amaeszoon. .V^q
in den jaarc 1 514 te Dordregt gebooren van zeer eerlyke ouders

,

eertyds, volgensgetuigenilie van Goudhoeven , van edele afJcomfl,

zynde zyn vader gcweeli Burgemeeiler der gemelde Stad. Hy llu-

deerde eerll: te Leuven in de Latynfche en Hebreeuwfche taaleh? en
reisde daar na in Duitfchland, ItaliE en Spanje. Leeraar in de God-
heid gemaakt zynde, wierd hy in 1557 algemeene Vikaris van U-
tregt {»):, en den 7 Maart 15- 5-9 (0) Deken van het Kapittel in, den
Hage, als mede in 't iaar 1561 eerfte Bitlchop van Roermonde. Den
13. van Lentemaand des iaars, 1565 wi^rd hy door den Inquifiteur

Generaal tot Onder - Inquifiteur over Holland, Zeeland , Utrecht,,

Gelderland, Vriesland en Groeningen gellelt. De Hcrtoginne van
Parma, Gouvernante der Nederlanden belafie den Hove van Holland
hem in zyne legtspleginge eenige Raden en ,een. Secretaris by/te
.voegen, niet die hy begeerde , maar die ""t de Raad zou goeddun?
ken ; en deze waren gehouden hem in id zyn onderzoek de: fterJie

hand te bieden (p ) Als Billchop van Roermonde woonde hy in

den jaare 15-65' de ProvintialeKerkvergaderinge yzw Frcderik Sch(;iik-,

den L X I. Biifchop van Utrecht, by. De voorn. Stad op den 14.

Augafu des jaars if7x door Prins Wilkm den eerllen met geweld
aangetall en verovert zynde ; moefte hy vlugten; en vcrtrok tocn na

Rome , en van daar na Spanje by Koning Fbi/ips den IJ. ; wedefge-

kcert zynde, wierd hy in 't iaar 1585" tot het Bifchdom van Gend
gevordert j weLkc waardigheid eenigen tyd beldced hebbende , is

hy aldaar in den jaare 1588 , in den ouderdom van 64 jaaren over-

leden (^q). Hy heeft veele boeken in de Godgelecrdiicid gefchree-

vcn.

DekcQ.

^1

van ^if

Linden^

Deken

,

en alge-

meeiiVf-

t;a;i.vaii

Utreclit.

Wiera
in if6t
eerlle

Bidchop
vanRocr*
tnonde;

in iy(5j

Onder-
Iiiquiii-

teuruver

Holland
tni.

(») Hy vierd in den jaare iffy door Gregorius van Egmond ^ Biflchop van

Utrecht, met den titcl van Vik-aris na Vriesland gczonden , waar toe hem de ge-

melde BifTchop cencn opcnen brief ter hand ftelde
,
getekent den laatllen Jiilii if f7,

welke gedrukt te vinden is in het ecrjlc deel van de Oudheden en Geftigten van

Vriesland, f>ag. I if.

{0) Dewyl dit de ccnigrtc brief is, dien wy tot nog toe bekomen hebben, waar

uit kan gezien wcrden, op wat plcchtige wyze de Dekcncn by hunne aanftcllinge

door de Kanunniken wierden ontfangen, 7,00 hebben wy waardig gcagt dcn.zd-

ven hicr agter te plaatzen onder de letter T.

C/)) G. Brants Hift. der Reform. I. deel, f.hoek, bl.z^6.

{q) Goudhoeven zcgt pag. zzj. , dat hy de Biflchoppelyke waardigheid drie

jaaren bekleed heeft} dog hicr van verfchilt de meergcmclde Schryver van de Ker-

kel. Hift. in zyn Voorberigt /)(7^. 131. , daar hy ter ncder ftelt , dat "Wilkra van

der Linden iveinig Uingcr als dric maandm daarna geleeft heeft , en in den ouderdom

van 63 jaaren, op den i. Navemh. 1588 gejlorven is. En dczelve Schryvei in de

Zuithoilandfche Oudh. pa^- i\2.., dat bynietjanger ah drie.maandcn of.dczen Bif-
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fen, en werd daarom van Goudhoeven geftelt onder het getal der

geleerde mannen, die in Holland, Zeeland en Utrecht gebooren, en

wegens hunne uitgegevene boeken en fchrifcen in de Hebi eeuwfche,

Griekfche en Latynlche taalen vermaart zyn. Hem volgde

Si«- ^^^^ MARTIN US DUNCAN , ecn Kempenaar : Deze

c7u,De- te Delft 5 Amfterdam en op meer andere plaaczen Palloor zynde ge-

i'ca. weelU wierd Deken op 't Hof, en itierf den 17. April ijyo in den

ouderdom van 8f jaaren, werdende te Amersfoort in St. Aagten be-

Sttkm graven ( r ). Hy had tot navolger

rosmctr. Heer SA S B O UT VO S iME li R. Van hem vinden wy aangete-

kent , dat hy te Delft zynde gebooren , tot vader gehad heeft

Mtchiel Vosmeer , Raad en Treforier der gemelde Had , en tot

moeder Margareta Hasbout , welke flam van Sasbout van hoogen

adel zynde , aan de voornoemde ftad verfcheide Eui-gemeelteren

heeft gelevert. Te Leuven wierd hy Licentiaat in de Godge-
leertheid. Zyne fludien vokrokken hebbende , keerde hy na zyn

; vaderland , en ontfing in den jaare 1^71 te Utregt in den Dom
Wienl in

^^ Prieflerlyke waardigheid , en wierd daarna , namentlyk in 't jaar

iyS3ai- 1 5*^3 5 al^emeene Vikaris van den Aartsbiffchoppelyken ftoel van
gemceii Utregt , openflaande door de dood van Billchop Frederik Schenk.
Vikans ^^^ 1589 IS hy op aanpryziogc van JVillem -van der L/wdV»,door Pairs

trecht. Gre^orius den Xlll. aangeflelt tot Paufelyke Vikaris over de ver-

eenigde Nederlanden, en in \ jaar 15-91 door Koning 'Philips den II.-,

^'5^^9 als Graave van Holland, tot Deken van 't Hof. In den jaare i6ox is

over de ^Y ^^ Rome ( welke reis hy meeft te voet had afgelegt ) tot Aarts-

veree- biflchop van Fhilippen en van Utregt verheven. Waar op hy aliiier

i^g^^ ten Hove een en andermaal zynde ingedaagt , en niet verfchynende

,

landen" wierd by fententie van den Hove van Holland van den 30. Mei 1602,

eii in voor eeuwig gebannen uit de Provintien van Holland , Zeeland en
1 f9i Vriesland , en zyne goederen verbeurt verklaart. Eindelyk is hy te

van de Keulen op den 3. Mei 1614 geftorven , en aldaar begraven. Die ver-

Kapei ders begeerig is zyne bedienmgen , en verrigtingen wydloopig te be-
ten Ho- fchouwen J kan daar op nazien de Kerkelyke Hillorien van JBatavia

in zyn leven Qs^. fWasde Deze voorn. Sasbout Vosmeer was de laatfte , die tot de waardig- %
Deken held van Deken van 't voorfz Kapittel wierd verheven 5 dog heeft

van het daar Van, vermits de veranderinge der regeeringe te dientyde alhier

Kapitt I

^^ lande, nooit eenige bezittinge gehad.

Dit ampt eertyds dan ter begevinge van de Graaven van Holland f
hebbende geftaan, zoo was het uit dien hoofde , dat Koning Thtlips f
de 11. in den jaare 1591 den gemelden Sasbout inplaatze van Marti- s.^

nus Duncan , overleden zynde , tot Deken verkoor , waar van de v

Hulle , 200 als ze ons door den Vertaalder der Oudheden en Geflig-

tea

fchoppclyken zetel gezeten heeft , en 67, jaaren oudgeworden zynde , aldaar overleden en

in Katedraak kerk in een en 't zclfde graf met zyneti vriend en ampigcnoot Janjenius _

ie^a-ven is. fl^

(r) Zie van hem verders de Oudh. en Geftigtcn van Delfr, Ddfland en 's Gra-
vcnhage, />rt^. 4i-4f. en 36 j.

{s Venaalt in 8. ///. d«tl
, fag, iff. iils mede Blgyswyk , Bcfchyvinge van

Otiftf Il.ded, pag. jpi.
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ten van Delft en Delfland (t) in "t Nederduits werd medegedeelt,
in dezer voegen is luidende :

„ "piIILIPS, by Gods genade Koning van Kaftilien enz. wenfcht Sasio^a

,j X aan onze lieve beminde , die van 't Kapittel der CoUegiale nsKeo-

„ kerke van de PL Maria in den Hage , onder ons Graaffchap van ^^'''-'^'|^

„ HolJand, de zaligheid en liefde. Nadien het ons, als Graaf van j^^l'u

„ Holland, paft en betaamt alle mogelyke zorg te dragen , en toe van 't

35 tezien, dat de Prelaatlchappen , Abdyen , Frooltdyen , en an- l^api''^''

„ dere voornaame waardighcden , in onzeLanden en ons Graaffchap

35 voornoemd , byfonderlyk by defen gevaarlycken tyd 5 verzorgt

3, worden van geleerde Katholyke manncn, die van een goed leven

35 en eerlyken gtdrag zyn ; ten einde zy dezelve in onzen Chriftely-

35 ken en Katolyken Godsdicnll, en in een gocde befberinge 3 mo-
3, gen houden en bewaaren, nademaal het vorder aan ons ftaat , en

3, het recht ons toekomt , om tot dezelve Prelaatbhappcn, Abdyen
35 en waardigheden , die in onfe landen gelegen zyn , als ze open-

33 ftaan, geleerde , bequame , en ons aangcnaame pcrfoonen te be-

3, noemen, en nadien noch al vorder, het Dekenfchap aldaar door
„ de doodvan uwen laalten Dcken,IIecr Alarti/nis'Diiiicaniis , open-

35 geva'len is 3 en tot onze benoeming ilaat ; zoo is het dat wy ,

33 onderrecht zynde x^Tgens de bequaamheid , w'ysheid , en 't goed
35 Katolyk leven van onlen lieven beminden Ileer Sasboldiis Vosmc-

3, r//.f, ul. vervvittigen, dac My het bovenflaandc in acht genomen
3, hebbende, den voornoemden Heer .S'^.^Zici/<y//.f /%;/;f;7/.f benoemt en

3, voorgeftelt hebben , en door den tegenwoordigen brief benocmcn
33 en voorfiellen tot het Dekenfchap der gemelde openltaende kerl:e.

3, Dus ftaen wy ul. toe , en wy verzoeken 't op ulieden , dat gy tot

3, het verkiezen van uwen nieuwen en toekomenden Deken voort-

3, trcflende , daar toe verkielt en aanneemt den gcmelden Ileer

3, Sa.\boIdiis Fosmenis; als zy;ide een peifoon die bequaam en ons

3, aangenaam is. Fn wy llaan hem door den tegen^^•oordigcn brief

3, toe , en geven hem verlof , om deswegen van onfcn alkrh. \'a-

3, der den Paus , van zynen eygen Biilchop , of van zyne andere

3, C^verften, zodaanige Paullelyke BuUen en beveiliging te verkry-

3, gen als hy van noode zal hebben, en om defelve behoorlyker wyfe
3, uyt te voeren. \ orders, om het werkelyk en dadelyk befit, en

3, 't gebruyk van 't gemelde Dekenfchap aan te neemen en te aan-

„ vnarden; en om de inkomften , profyten en gerechtighedcn tot

„ iiet felve Dekenfchap behoorende , te genieten ; en het Deken-

„ ichap zelf voortaen , zoo in 't geeftelyke als het tydelyke, te be-

5, houden , te bellieren , en te bcdienen : met de verrichtinge van

3, de pleciitighedcn , die in zodanige zaken noodzakelyk zyn , en

3, door;aans onderhouden worden. Dierhalven belaften wy aan on-

3, ze beminden enz. Gegeven te S. Laurens , in ons Koningryk van

3, Kaftilien 5 den 14. Aug. i5'9i.

G g Hier

(/) Pag. 5f z. en is in 't Latyt^^te vinden in Batavia Sacra, part, II. p«g. z^6j
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Hier mede afgehandelt hebbende al 't geen ter onzcr kennine is

gekomcn aangaande de Dekenen , zoo zuUcn wy nu mede opgevcn

de namcn der Kanunniken , voor zoo verre dezelve ons in egte bc-

fcheiden zyn bejegent , en daav by ook kortelyk aanmerken , wat

wy van icder der zeh e aangetekent hebben gevonden.

N A A M-L Y S T E
der

KANUNNIKEN, KAPELLAANEN, en?.,

van Iiet K A P I T T E L ten Ho\^e.

De cerflrc , die ons als Kanunnik van 't voorfz Kapictel tc voorcn

komt, isllcer DIRK VOPPENZOON,indie qualiteit vcr-

melt agter het Handveft aan den Hage gegeven in 1 3 70. Hy wierd

ontrent den jaare 1381 Deken van 't zelve Kapittel.

Heer JOHANNES DE MARE, 1374. Deze was te gelyk

Officiaal te Utregt, en fderf in \ jaar 137/5 zoo ah te zicn isuithet

Necrologium of Regifter der dooden , behoorendc tot de keric van
St. Salvator of Oud-Munlkr tot Utrecht (<i'). Ter zelver tj'd was
ook Kanunnik
Heer VRANK ZE VERYNSZOON, PricUer, vermelt in

een brief van Hertog Aalhert van Bejereii , gegeven in den Hage
des woensdags na den heiligen Kers-avond des jaars 1377 , waar by
de gemelde Hertog hem toeflaat , om ten behoeve van zyne ballaar-

den , by teftamente van zyne goeden te mogen difponercn. Zyne
tydgenooten waren
Heer fOHANNES VAN SCH ARPENISSE, 1376 en
Heer l^HILIPS VAN LEIDEN, afkomftig uit het ,Edel en

Ridderlyk gellagt van Leiden, en binnen dezelve Had gebooren,
die ook den naam voerde van van den Hove. Hy was cen man \\\n

groote wetenfchap en geleerdheid , en vermaard Hollands Regts.jc-

leerde, gelyk zulks af te nemen is uit zyn boek, 't welk hy gefchre-

ven heeft de Reipublica Ciira 6" forte Trincipantis ; dat is , over het

hejlier van V Genieene-beji en het Lot van den Geza^e^hebber , en noch
eenige andere wcrken , die te zamen te Leiden uitgekomcn zyn in

't jaar 1^16 , maar netter en naauwkeuriger herdrukt tot Amiterdam
in 't jaar 1702.

Om zyn groot veriland en kloekheid van geeft, Avas h)' in hoog
aanzien by Hertog JVilleni van Beyeren , bygenaamt de dollc Graaf

,

wiens byzondere gunfteling hy was , hebbende hem vcrlievcn tot

zynen eerflen Klerk of Secretaris , als blykt uit den volgendcn brief,

die onzes weetens nog ooit gedrukt is , en derhalven wy waardig
geagt hebben alhier plaatze te gunnen.

5, Alj J_,-

{v) Tevindciiby Anth. Matth. Fundat. fj Fata Ecclef. frajcli. lib. i. cap. z.

pag. 82. , alwaar hy dus vermelt ftaat : Jmo M. CCC. LXXXF/I. obiit Johan-
nes de Mare, Officialis Trajetlenfs , Canoniciis'beata Mari.-e in Ilaga-Comitis in Hoi-
l.andia.

I



VAN 's G K A V r: N-II A G K. V. Hodftst. -43

i5

»
53

»5

35

35

33

33

33

33

33

33

33

35

35

33

35

33

35

AELBRECHT &c. ontbieden Uonfen Rentmeefter vanKen-
nemerland en van Vrieslant die nu is of namaels wefen ial ,

dat ghy wtreykt en betaelt Mr. Tbi/ips van Leydeii , onfen Clerk

van delen jaere dat voerleden is , lyne iDonte clederen met alien

hoeren toebehooren , gelykerwys dat onfe Meefter-Clerke van on-

fen Herberge gehad hebben, en voortaen alle jaer tot fine termi-

ne alfe tot Valtenavont naeftcomende die eerfte termyne uytreyckt

en betaelt C. oude fchilden met fyne clederen in aller manieren
als die brief hout die hy daerof heeft van Herto:h Wil/em van
Beyereny Grave van Henegouvven , van Hollant: &:c. onfen lieven

breeder , daer onfen jegcnwoirdigen brief doergefteken es , Want
wy emmers willen dat iynen brieve gehouden en \oldaen worde,
ende des neemt alle jaere en alle tyt iynen JDrief van quitancie voer

ons mede te rekenen , Wy fuUen U met fynen brieve van alfoo

veele quiten in uvvere rekeninge , want wy de renten van den
Rentmeefterfchap in Noorthollant, daer Mr. Philips op bewyfl: was,
gefeth hebben in onfen lieven moeyen iiant der Hertdginne van
Brabant haer duwarye mede te betalen. In oirconde defen l^rieve

befegek met onfen zegele , Gegeven te Dordrecht des Saterdachs

na derthien dach in 't jaer M. CCC. LVIIJ.

yujj'u 'Domini Diicis Alherti.

5P. 2)i de Brcderode & G. de HeemJledSi

feus VOPPONIS.

St. Petr. Camer. de Hayesteyn.

Van Lei-

den door
Hertog
Wilkm
va»Beye-
ren tot

iynen
Secreta-

ris aan-

gellelc

zynde,
werd
door
Hertog
AalheTt

daar in

gecon-

firmeert;

Ook heeft hy hem in den jaare 1355 gebruikt voor zynen Afge-

zant aan den Paus , om aldaar 's Graafs en \ Lands zaaken waar te

nemen en te verrigten , daar toe heni gcvende de volgende Com-
millie.

HErtoch WILLEM VAN BEYER EN, Grave van Hene-
gouwen, van Hollant, van Zeelant en van Vrieslant , doen condt

„ alien luden , dat wy genomen hebben en ontfaen Mr. 'Philips van

5, Leyden onfen getrouwen Clerk met groote voerfienichedcn ons

5, en ons Raets, onfe faeken en ons Lants te bevvaeren en te bedry-

j, ven in den Hof van Romcn , en des fullen wy hem geven fynen

„ colt mede te doen in den Hove voerfz. C. oude fchilden alle jaer

„ alfo lange als hy daer llaen fal , t'ontfaen van onfer Rentmeelter

5, van Noorthollant, die nu is of namaels wefen Ial op ten Valten-

55 avonc , en wy fullen hem clederen geven , gelycken anders onfen

Clercken , die dagelyks van onfen Herbergen Meefter-Clerken
wefen fullen tot alien tyden , En ontbieden en gebieden onfen

Rentmeefter van Noorthollant , die mi is of namaels wefen fal , dat

hy Mr. Philips onfen Clerk voerfeyt defe C. fchilden voerfz. wtreyc-

ke en betaele nu te vaften avont naeftcomende en voirtanc alle

,5 jaren op ten terminen voerfz. fonder anders ccnig geboth van ons

Gg z

'

5, te

33

55

55

35

53

Die heni

totzynert

Ati;e-

zant te

Rome
gebruik«

te.

Cotn-
miffie

voor
Mr. m~
lips van
Leiden

om deS

Graufs

en 's

Lands
taaken

by deii

Paus

waar te

nemen
rnz.
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THIS.em.

5, te hebben en des alle jaere nemen fynen opene brief van quitancie

„ voer ons mede te rekenen , en dit fal geduyren ter tyt toe dat

„ wine voerlien hebben met een Canonicx Provende te Bergen in

„ Henegouwen of anders\^'aer mec eenre Pro\ cnde die C. fchilden

5, vrylick 's jaers vvaerdich is , en hy opboren mag in den Ilof tot

„ Avenjon mede te ftaen. Ende wanneer wi 'em by ons ontbieden

„ te comen , foe fuUen wy hem delivereren doen met twee pcerden

55 in ons Ilerberge met anderen onfen Gefindc , want hy van onfere

55 Herberge es. \n oirconde &c. Gegeven te Kanoyt op finte Ste-

55 phaensdach in 't jaer M. CCC. LVJ.

Jiijpi Domini Coviitis ,

Prefentibus Dominis Seimfcallo major. HanonU , Bahvo Major.

Hanonia 5 Deane & de T)cfpin. , G. de Hcelnis.

T. DE THENIS.
G. H, ROYER.

daama
Naderhand is hy geweell: in de vermaarde Academic van Parys i

Profef- Prefeffor Decretoriim .,
of Uitlegger der geeilelyke Regten, zynde al-

*

for inde daat in den jaare 1369 gemaakt Licentiaat in beide de Regten. Eeni-
Rechten

^^^ j-yj jq,. paj-yg ^e plaats van Profellbr met ecre bekleed heljben-
te arys.

^^ ^ .^ j^^ .^^ ,^ \'aderland wedergekeert , en by IJertoh Aalhert van
Beyeren , die hem insgelyks beminde 5 in hooge agtinge gew^eefl,

zulks dat hy hem met en nevens andere in Ambalfade heeft gezon-
den na Paus Gregoriiis den AT. 5 die zynen zetel toen ter tyd te Avi*
gnon was houdende.

Ambaf- Hy is ook Ao. 1373 geweefl gcneraal Vikaris of Stedehouder van
fadeur den Biifchop van Utrecht Heer Aarnoiid van Hoorn , en een van

to"!^"-
dcszelfs Ilofgezin5 hebbende in zynen Rade in verfcheide gefchillen

Oen&m vonnilfe en regt gewezen, zoo als hy zelf in zyn gemelde boek op
Paus meer dan eene plaatze getuigt. Ily was mede Kanunnik aldaar, te

wifcn?
Leiden en in den Hage 5 mitsgaders Paftoor of Cureit {w) it Zie-

fikzee , en Treforier der kcrke van Kamerik. Ook fchynt hy on-
trent den jaare 1371 of 1372 geweeft te zyn Paftoor of Cm'cit van
de oude of St. Nicolaas-kerk te Amllerdam,waar vanhy tegens zynen
wil afitand moefte doen , voor zoo verre uit zyne nagelaaten fchrif-

ten af te nemen is (.r).

Hy

(w) De Schryver der Oudh. en Gcftigten van Zeeland , in V //. deel^t pag. 9.

vertaalt in 8. , zcgt , dat hy de ccrfic Deken in 's Lievcns-Munfter te Zierikzec

is geweeft.

{x) In libra de Cura Reifubl. 6? forte Princip. Cafti 60. ^ 64. IJlud {volumus)

in Principe totnm deftruit £5? ad pracipititim duett
,
quod ctiam me fpoliavit Ecclefid

med de jimftelredamtne
,
quam (^ Dominus dedit 6f induEltis turpius abftulit. Item

d. Qafu 64. Et per hac vifa punitus fuiJJ'ct adverfarius mens , quod pendente lite (^
jam conclufo in caufd de /Imjlelredamme impetravit renunciationem juris mei., quod tum
invitiffime feci^ fed quod preccs erant armatx £5? defenfiones mihi erant abiat<e contra,

omnem <equitatem in IJJ'elmondd juxta Rottcrdamme. Et ibidem in fine. Dominus
meus impulfus htec fecit , qui anno fequenti , cum in Ambaj'ciatu fiio Jlarem Avenione

,
mihi
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Hy flierf den 6 Juni 13^0? zynde de dag van St. Primus en Feli-

cianus Martelaaren , te L^tiegt , en wierd begraven te Leiden in de
Hooglandlche of St. Pancras-kerlve, in welke hy gelUgt en gefon-

deeit hadde twee Kapellanyen of Vicaiycn, de eene op 't altaar

van St. N:colaas Billchop, welke hy ter gedagteniile van zynen \'a-

der gewilt heeft dat ze Pieter Goiibitrgs of Gobbiirgs Vicaryen zou-
den genoemt worden, hebbende dezelve met veele goederen , zoo
landen , huizen , erven als renten begiftigt.

Een gi-QOt liefhebber en beminnaar der geleertheid zynde, hadhy
met overgroote moeite en arbeid zeer veele fchoone en raare boe-
ken, alle met de hand gefchreven , devvyl de Druk-konft te dien
tyde nog onbekcnt was, by een verzamelt, en dezelve ten dienfte

derGeeltelyken geplaatft in eenhuis ,lkande agter de zuid-zyde van
St. Pieters kerk, 't welk, om dat het zoo fchoon en pragtig was ,

met den naam van Salomons Tempel vereert wierd. \"an deze Bi-

bliotheek heeft hy by zyn teflament, 't geen hy in den jaare 1372 in

de Latynfche taale heeft gefchreven , ten gemeene nutte en behoeve
gedifponeert , want ziende iy) -> Ct zyn de v oorden van zyneuiter-

lle wiile ) ,5 dat veele bequaame en gaauwe perzoonen , tot groot

nadeel van \ gemeene bell de boek - oeffeninge lieten varen , en
genegen zynde om den geenen , die zig in de kennilfe van 't gee-

Itelyk en burgerlyk Kegt wilden oeffenen , voort te helpen , ten

einde zy bequaam mogten worden , om Gods kerke dienll: te

doen , heeft t' hunnen behoeve zyne boekery nagelaaten en daar

toe gefchikt de huyzinge , dewelke \\j dus lang bewoont hadde ,

ftaande by St. Pieters-kerk hof, ter tyd toe dat 'er met den raad

van zyne tellament-'N oogden een veiliger en vryer plaacs, \ zy in

St. Pankraas kerke, 't zy elders beraamt fal worden ; De gemel-

de l^oekery zal drie floten en ieder Hot een byzonderen ileutel

hebben ; de eerile fleutel zal in bewaring zyn by den Deken van
St. Pankras kerke , die het dan wefen zal ; de tweed e by den
geenen die dc benoeminge der Prebende heeft ; de derde by den
Kanunnikj die de oudfle kanunniksdy bezit. Al wie eenig boek

Gg 3 te

35

33

33

33

33

33

33

33

33

35

33

35

35

35

Twee!
vikariert

door
hem gc
Itigt.

Maakt
lyii boe-

kery ten

gemeene
dienrte.

mihi ahfentifua henignitate providit aliunde ,'videlicct de Cammcatu i/^ Prcbenda SanEla

Marine Condatenfi. 't Welk vcita;ili: aldus luid : „ Dit zeggen (wy willen) werpc

„ allcs overhoop in een Pi ins , en flort in het verderf , 't welk my 00k van

„ myne kerk van Amfterdam beroofc heeft , welke myn Heer my gegeven , dog

„ miskid zynde, fchandelyher afgciiomen had. En C«/» 64. „ En door het zien

„ van dit zoude myn tcgenllrcver gcftraft zyn geweeft , dat hy geduurcnde het

J,
hangen van 't proces en na 't llLiiten van dien , de rcnunciatie van myn regt in

» de zaak van Amftcidam heeft vcrkrcgen , 't welk ik toen zcer ongaerne dcde,

dog cgtcr uit dwang mocll gefchieden , om dat het verzoek gewapent was en

my myne beweeiingen tegeii alle recht en reden tot Yflelmonde , by Rotter-

dam , afgcnomcn waren. En op dezelve plaatze aan 't einde. „ Myn Heere
hccft zulks door aanrading gedaan , dog my het volgende jaar , toen ik in zyn
Gezantfchap tot Avignon was, in myn afzyn, door zyne gocdertierentheid aan

een andere kant, nimentlyk met het Canonicaat en Prebende van Sinte Mary
van Condaat, wec'er begunliigt.

(/) Te vinden in de Oudhcdcn van Rynland, pag. zjo.

55

35

33
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Hcer
B:rk
Voppttf

zoon.

Hecr
Jan Sy'

monsz-

Mr Ja-
toh Si-

montz.

„ te leeii ontfangc , zal borg ftellen , dat hy het in zyn gelieel zal

,5 wedcrbrengen (z).

Heer DIRK VOPPENSZOONde jonge , verilielt in een

brief van Hertog Aalbert , gegeven in den Hage den 4 Februarii

iyj-3,.Jii/o Ciirics 5 waar by de gcmelde Hertog het voorfz. Kapittel

Jieeft geconfirmeert en gegeven de Schoole van den Hage , „ vvelc-

„ ke Scolartcrie en Scole mit alien horen toebehoeren Heer 1)irc'

I,
Voppenzoen die jonge ^ wile hy Icefde, Canonik in der voirfz. Cap-

„ pelle cofte tiegens Clais Ommcloep , diefe op tie tyt van ons had-

„ de , en welke Scolaftcrie en Scole voerfz. Heer Dire voerfz. quyt-

„ fcout en overgaf den Deken en Capittel voerfz. die die voerfz.

„ Scolatterie en Scole zedert die tyt feilien jaer lang of langer rufte-

j, lye en vredelyc bczeten en gehouden hebben.

Heer | A N SYM O N SZ O ON , Kanunnik in de voorfz. kapel.

Dezen vergunde Hertog fnilem 'uan Beyereu , om by teftamente

aan zyne Baftaard-kinderen uit zyne goederen te mogen maken , zoo

veel en op zodanige manieren en conditien als hem goeddunken

zoude, by brieve gegeven in den Hage den 4 Maart 1407.7?. Curia.

Mr. JACOB Sl'MONSZ, werd als Kanunnik van -de Hof-ka-

pel vermelt in eenen koop-brief van een ftuk land , gelegen in den

Ambagte van Maas-land, gedagtekent des donredaghes voor fint

Pietersdach ad Cathedram 14x1. Hy heeft de Statuten van het Ka-

pittel van den 31 Mei 1443 met en nevens de navolgcnde negen Ka-
nunniken ondertekent.

Hecr
Hendrik

Jacohdt
Lange.

Mr.
Ghcrvt,

Mr. TIMANT KONINCK.
Mr. WILLEM VAN THOL. Hy was nog Kanunnik in

14^8.

Mr. WALTERUS VAN DEN HOORN.
Heer PIETER JACOBSZ., gezegt VAN G APINGHEN.
Heer JOHANNES DE SAERTS.
Mr. GYSBERT VAN DER HOORR
Hcer HENDRIK PIETERSZ.
Mr. ARNOUD t's GRAVENZANDT.
Mr. JACOB POTTER.

Heer HENDRIK J ACOB DE LANGE , Kanunnik in die

Capelle in den Hage, vermelt in een ade van den Hove van date 11

Maart 1441.7?. Curia {a)

Mr. GHER YT, Cu?rit van den Hage , te iveten van de Capelle

ten Hove. Dus werd hy genoemt in een procuratie van den x6 A-
pril 145' 3 (Z*), waar by Heer Tieter Janszoen Cureit van JVarder on-

der

(z) Zie verdcr van hem in •vita AuBoris voor zyn mecrgem. boek ,
gedrukt

Ao. 1701. i als mede Orlers , Befchryvinge van Leiden ,
pag. 333. Goudhoeven,

pag. 217.

{a) Geregiftrcert in 't 7. Memor. van Rofe, gequot. D. i. fol. i j.

\b) Geregiftreert in 't 4. Memor. van Mr. Jacob Boflaart, gequot. J. i. foh
155. wrfg.
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tier die van Eda7n hem aanfielt tot zynen Trocureur om die zyne zaa-

km ten Hove tegen eeneti yegtljkm tt vervoigen. Of deze onder het ge-

tal der Kanunniken gcplaiitll kan werden j is by ons onzektr ; wy
geven hem zodanig als wy hem geticuleert viiiden.

Mr. ] iARTH L LM E "U S V A IS D ER H O R ST , Priefter en Mr.
Kanunnik in den Hage , vermelt in een uitlpraak van den Hove , ge- BartheU

dagtekent den i Odober 145- 5- {c). "^^'^

Heer JAN de Kapellaan, Zanger en Meefler van de Choralen in Hutjl

deKapelle van den Jtiove {d).

Heer DIRK VAN CASANT, Priefter en 00k Kapellaan van
dezelve kapel ( d).

Heer P 1 E T E R B E E S V , Kanunnik in de kapel op 't Hof
( d )

""•/'^

Mr. J AN V AN O C) S D O R P , v\erd in een acte van den Hove Z^'f'^
van den 19 Augufti 1456 (^e) genocmt Kanunnik in onfer liever v,!^o"~
YroviXJ^n Capelle van den Hove in den Hagc Hy \^'as 1467 nog ^iorp.

Kanunnik , tn wicrd daar na Ueken van dezelve kapel. Zyn tyd-
genoot in 1467 was
Heer J A N T OL , Priefter en Kanunnik. Hy werd als Kanun- Heer.

nik nog vermclt in een Schepen rente-briefvan den 17 Junii 1490 (/') Jan'toi-

verzekeit op ecu bupftaande in die Tapeujtraet , heknt ten ocjieynde

den genieldc Heer [fan Tol. Hy was ook een van dc agt Kanunniken

,

die de Statuten van't Kapittel van den 8 April 1489 ondertekenden.
De andere waren.

Mr. JO PIAN VAN BRAKEL. 14^7. 1490.

Heer JAN VAN DER CAPELLE, 1489-1508. Hy ftigte Hr. y.^
by zyn leven een Vikarye in de Hof- kapel , waar van in 158 ... nog '^^mder

hczitter was Mi: y^n van der Biifg; na viens dood de Staten van ^"f^"^-

Holland den s Januari 1589 het regt van coUatie confereerden op
yan JVillemsz van der Capelle , als de naafte van den bloede van den
voornocmden fundateur : „ mits blyvende 't geregte derde part van

5, de zuivere inkomlten van de voorfz. Vikarye tot behoef en on-

5, derhoud van de Predikanten, volgens voorgaande gcneralc Refo-

,5 lutie A an de Staten.

Heer NIKOLAAS MEEU of MYAU, 1489-1490.
Heer W I LL EM S C H O UT E N , Prielter. Hy werd nog als Heer

Kanunnik vermeld in eenen losrente-brief , geveftigt op een erve ge- ^'''^^"•'

le^enin fan-Hendrik-ftraat, 12 L6tobcr if03.
'''""""'•

'llcer ANTHONIUS DE MYDA. 1587 1490.

Heer en Mr. jACOB RUYSCH, Priefter en Lceraar in de Heer

Geellclyke Rechtcn. Hy wierd hy brieve van den 5- Junii 1487 by ^''"^,.

Dcken en Kapittel aangeftelt tot Paftoor van de Nieuwe kerk te
^^"^^^ ''

Delft in plaatze en by vrywilligen afftand van Heer Fieter van der

Shiis 3 Patroon van dezelve kerkc. Met wat plegtigheden hy in zyn
nieuw

{c) Gcrcgifticert in 't Sentcntie-boek , gcquot. E. /<?/. p2.

{d) Deze drie pcrzoonen, mitsgad«s Mr. fVillem van 11:101 ^ hicr voorcn reets

opgegevcn, itaan vcrniclt in een adc van den Hove , gcdagtekcnt 3. Maart I4f7.
St. Cur. gcregiftr. in 't Sententie-boek , gequot. F. fol. ^^.•verfo.

(e) Geregiftr. in 't Mcmor. en Scntemie-bock, gequot. E. fol. 75. I'er/o.

(/) Geregiftr. in 't kleine francync Regiftcr van 't H, Gccilhuis alhiei/c/. 150.
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nieuvv bezit wicrd ingclcid , ki\n gezien vvcrden uit den volgenden

Latynfchcn brief, dien wy na de originele acte gefchreven , om de

]:)yzbndcrc omftandighcden daarinne vervat , waardig gcagt hebben

den Uudhcid-Bcminnaars mede te deelen.

Werd TN nomine Tiomin't t^men. Tenure prefentis publici hiftrumenti cunBis
totPaf- £ patcat evident er & fit notum^ §laod annp a nativitate ejujdem millefi-

d'"N''u- ^^ qiiadrivgentifimo o^uagefinio fepiimg indiEiione quinta die vero Mar-

u(" lierk tis merifis Augnjti dccima qninta bora c[la-va ante meridiem lel qtiafi

icDiift 'Pontijicatus fanctiJJJmi in Uori(lo patrii ac domini nojlri domini Innocen-
iiigewyd.

^^^. ^i^j^^^ ^ProvUeniia Tape ociwoi anno tertio in met Notarii publici

fubfcripti tejlinmque infi-a flriptorum -uocatoriim propter hoc fpscialiter ^
rogatorum prefeinia perfanaliter co-,ijtitultPS egrcgms & ctrcumjpeEim vir

iJominm & Magijter Jacobus Kuylch , IJecretorttm 'DoBor , Canonictis

Capeile Collegiate beate Mane ijirgmvs Curie tiagenfis TrajeBenfis dto-

cejis Trocuraior & Hynd'.cm O" eo nomine Verierabilium T^ornmoriim 'De-

cani CT Cupiluli Capdie Collegiate prefate prout michi Notario pub'ico fub-

fcripto de fae procnratumis mandato rite ac legitime conjiat., habens ac te-

rpens fuis in manibm literas Apoftolicas & literas lllujirijjimorum Trinci-

pnm noflronim Maximiliani & quondam Marie ejus conjugis vita furiBe

ciijm anime propitutur 'Dem , Archiducum Aujtrie & T)uciim Burgun-

die &c. atque Comiium Hollandie Juper incorporacione nove Ecclefie 'Fa-

rochiali opidi l^elfenfis. ^arnm vigore me Notarium fubfcnptum in-

flanter reqitifivit , quatenm eiindem Syndicmn & Trocnratorem fyrtdica-

tits & procuratorio nomine quo fupra in corporalem , realeri c^ a^ualem

pojfcjjinnem diEie nove Ecclefie 'T)elfenjis vacantis ad prefens per liberam

refignationem venerabilis viri T)omini & Magiftri Petri de Sluyfa decre-

torum 'Doiioris cr in iegibus Licentiati novijjimi ReBoris ejujdem ju-

riumque & pertinent, ejujdem ifitroducere dignarer cum follemnitatibus de-

biiis & confuetis juxta continentia& tenorem literarum prediBarum. Ego
igitur Rotarius (ubjcriptus Uteris hujufmodi ut obedientie filius obedire

volens eundem Magiflmm Jacobum Ruyfch fyndicum & procuratorcm
nomine quo fupra ()ndicatus o- procuratorio per manum apprehendens in

Januam borealcm ejufdem nove Ecclefie introduxi ipfurnque deinde fuppel-

licio thdntum <ir habentem Jtolam in collo fuo appjendentem prima ad locum

iihi confirvatur Eucarijtie fricramcntum duxi ftramque ejujdem loci per

providum virum 'Dominum Yv ilhelmum Staell ,
presbyterum Capellanum

, e^ fervitorern diBe nove Ecclejie aperiri feci ,
qui eidem fyndico & pro-

curatori antediUto monjlrantiam in eodem loco jituatam claves hujufmodi

Jibi tradendo ojlendit ,
quam diBus fyndicus & procurator in manujua re-

cepit, tenuit & repofuit atque feram difli loci reclufit .,
dehinc ipfum ad

fummurn altare dicle ecclefie diuendo& ibidem ab eodem in animas Domi-
norum Jiiorum conftituentium capto juramento folito adfontem baptifmalem

ejufdem ecclefie pofi.a ad amboicem & deinde ad campanas ac ad reftes

campanarum duxi cr eafdern refies fibi ad manum tradidi trahendurn ^
pulfandiim , aliaque infigna Tarochialia & ad curatum fpeBantia & re-

qnifita m 'Dei nomine committendo eidem\ Et deinde ipfum fyndicum ^
procuratorem prefatum iterum ad fummum altare duxi, ofiendens fibi mif-

fale dcfuper pofitum quod ipfe aperiens miffam de d"mino legere incepit ,

Atque ego Notanus& normuUi facerdotes ibidem afiantes tempore offertorii

ejufi-
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ejufdem mijje quofdam denarios argenteos fibi in di6lo altart offerebant,

quos ipfe adfe recepit in figntim realis , corporalis & a6iuatis poffejjlonis

Ecclefie di£ie junumque & pertmentinm ejufdem. Tojlremo vero fyndi-

cus c> procurator pref'atits nomine quo fupra Jyndicatus & procuratorio ab

ipfo 'Domino Wilhelmo Staell Capellano & fervitore fnperdiBo fibi tradi

petiit omniajura requijita ad dt£lam novam Ecclefiam , 'videlicet claves

figilla Uterus & alia fub fe exijlentia , qui quiaem 'Dominns Wilhelmus
Staell prefatus eidem Jyndico & procuratori fupradiflo omnes claves dilie

Ecclejie atque duo figilla unum argenteum & reliqumn cupreu7n atqiie cer-

tas litteras bonorum jriulutim reddituum & jtirium ecclejie ejufdem tradi-

dtt y quibus p.r ipjitin in Jignum realis poffeffionis ut fupra receptis, e con-

verfo hujufmodt jura ditfo 'Dommo Wilhelmo Staell reddidit fibi com-

viittendo ut ea fub tuta cuflodia ad ufum dtcle Ecclefie & Capituli fupra-

di£ti deponeret & obfervaret , qui quidem Tiommus Wilhelmus Staell

prefatus a di£io fyndico & procuratori omniajura reacceptavit & Ecclefie

fupradiEie nomine Capituh quo fupra fideliter defervire promtfit , fuper
quibus omnibus & fingulis premiffls (iipradiBus Syndicus & Procurator

nomine fyndicatus & procuratorio quo fupra petiit fibi fieri ^ confici a
vie Notario publico fubfcripto unum fu plura publicum feu publica in-

jirumentum aut inflrumenta di^lamine cujufcunque fapientis. t^£ia
fuerunt hec in oppido 'Delfenfi antedi&o

, fub anno , indiBione^ menfe^
diey bora, pontificatu & locis fuperius fpecificatis ^ defcriptis. Trefen-

tibus ibidem providis & difcretis viris & Dominis Mychaele Johannis,
Petro Cornelii c^ Mychaele Gerardi Tresbyteris , atque Lamberto
Lambert! Clerico Traje£ienfis diocefis tejlibiis fide dignis ad premiffa vo-

catis fpecialiter & rogatis.

Et ego FLORENTIUS de T>AM, Ckricus &€.

Mr. PHILIPS DE BUSSCHO of anders Thifip mri den

Bofcb. 148 9 --15: 1 4,

'Mr.WlLLEM WILLEMSZ. ENGEBERTI, 1490.

Mr. JOHAN VAN NOORTICH. Hy vvierd den 8. Ju- ^Tr.

nii 1490 by het Kapittel aangeftelt tot Paftoor of Cureit van
?^".^f^/,

de kerk te Hoorn , met magt om eenen Kapellaan aldaar te mo- Kanun-

'

gen Uellen , die de gemelde kerk zoude bedienen. Hy was "'k en

mede Paftoor van de kerke te Overfchie, als blykt by eene quitan-

tie gedagtekent den 22. Maart 1506 , ten zynen behoeve gepaf-

feert wegens koop van twee rentebrieven. Dezen vergundeHer-
tog 'Philips van Bourgoiidie by brieve van den 11. Junii 1497 (^)>
35 dat hy aan zyn gekogte huis , ftaendc in de nieuwe Weft-

„ ftraete , refponderende agter 't Voorhout , daer zekere lage

„ erve leggende is ombetimmert , het zelve erf zal mogen ver-

„ lengen met muuren of ftakettingen , foo verre als andere fyne

3, naefte gebueren dat nu gedaen hebben , mits daer vooren beta-

5, lende eene groote Vlaems in erfcynfe jaerlycx in handen van on-

„ fen Rentmeefter.

Hh Mr.

(.g) Geregiftr. in 't derde Mcmoriaal-boek van Sandelin, fol 12. 'verfo.

Paftoor

tc IJooru.
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Mr. ftr- Mr. F E RD 1 NA NT BONT , Priefter , Sommelier van 's Kei-

dinoMt
2,ers kapelle ( />

) 5 en geprovent Kanunnik van de Ilof-kapelle,

Heer *^l Jeer HUGO DE GROOT, Paftoor van de nieuwe kerk te

Hifgo de
y)q[{i j fiaad in den Hove van Holland , Kanunnik van de Hof-kapel

""''
en Deken van 't CoUegie der Kanunniken te Geervliet. Hy was

een zeer vrooni , opregt en godsdienltig man en een voorzaat van

dien overgrooten Huig de Groot. Den 8 Mai des jaars i5'09(/)

ftcrvendc , is hy alhier in den Hage begraaven. (Jp 't tafereel van

2yn afbeeld/.el, 't geen nog in wezen en te Delft ten huize van den

wel edelen gellrengen lieer en Afr. Fraiis van Overjcbie , Raed en

A'roedfcliap der gemelde Had te zien is , werd dit volgende graf-

fchrift, my door zyn lid. tcr hand gellelt, gevonden:

Hoc tumiilo Jitiis e[i Hugo cognomine Ma g

n

t s ,

Optatus DelpJiis i\iJlor in .^de nova ,

Confu/is officio digniim quern Curia fumfit \

Hagia Canonicum templa habuercpium

,

Qiiem Geervlieteniis tenuit facer ordo i>ecanum.

Die, Leclor-i fupermnforte beatus eat.

8 Mai i^o^j.

Heer Heer AR ENT VAN DORP, Priefter , zoon van Heer Corne-
jirent Hs van Dorp (die Ao. 148(5. te Dordregt van Aartshertog Maximif

Dorp ^'^^'' Ridder gellagen wierd, zynde Heere van Benthuizen en 15-08

Raad in den Ha'c;e ) was volgens getuigenille van Goudhoeven ( /fe
_) >

in 1 5-00 Kanunnik op 't Hof in den Hage, als mede nog in den jaa-

re If 14 (/), nevens Mr. 'Philips de Bujjlho > hier vooren reeds ver-

melt. Zyne tydgenooten waren mede in 1508.

Mr. Pi.. Mr. PIETER VAN DER GOUDE, in 1^x3- Paftoor van

^f^'n" Voorfchoten, Deken van St. Adrianus-kerke te Kaaldwyk en if08

je. al Kanunnik van de L. Vrouwe kapelle in den Hage. Zyn vader

was Jacob van der Goude-, een aanzienelyk burger der ftad Gouda.

Als 'er in den jaare ifix. groot geichil ontltaan was tullchen Heer
Fhris Oem van Wyngaarden en Heer Vincent Korndisz. Rekenmee-
fter van Holland over hec l^egeven van eene \ ikarie van St. Laurens

te Voorfchooten , eene te V'oorburg en eene Kanunniksdy in St.

Pankras kerke te Leiden , en daar over proces te wagten Itond , is

deze ganfche zaake wederzyds aan hem als zegsman verbleven.

X^'aarop hy in 't jaar 1514 dit gefchil zodanig l^emiddelde , dat de
Kanunniksdy van Leiden door Vincent Kornelisz. , de Vikarie van

Voorfchooten door Iloris Oem van Wyngaarden en die van ^'oor-

burg

(h) TL\Q de bctekcnifle van dezen naam hier vooren , fag. 2,14.

(/) In dc lylle by S. van Leeuw. Bat. llluli. , pag. f^r/f. vinden wy hem nog
onder de Raden van den Hove op 't jaar 1 5 irt,en gevolgelyk zoude dit met zyncn

ftcrfdag nict over een komen.
(k) Pag. 171. S. van Leeuwen, Bat. Ilhtfir. pag.9if.
(l) Zie 't Regiftcr van Criminele Sentcnticn van den Hove van Holland , ge-

quot. E. fol. }j, verfo.

i
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burg door hen beide by beurte zoude vergeven worden (m). Hy
was in den jaare 15-31 met en nevens de twee nagenoemde Kanunni-
ken , mitsgaders Crispjfi fvaii Boshityzen hunl. Rentmeefler , gedepu-
teerde van het Kapittel wegens gefchil , dat'er ontltaan was tullchen
het zelve Kai)ittel ten eenre en de Hecmraden van Deliland, mits-

gaders Amhagts-bewaarders van \ Noorderland, <Scc. gelegen buiten
"s Gravefande ter andcre zyde , over het uitdelven van de konynea
en het repareren van den ouden dyk tot Moniler ( n ).

Heer PIETER DE FONTE, Kanunnik van de Kapel op 't

Hofijog.
Heer PETRUS B ARBAY, Kanunnik als vooren 1^08.
Heer PIETER SYMONSZOON, Prieller en Kanunnik als

vooren 1508.

Mr. HENRIK BREDEMERS, Kanunnik , Muficant en Or-
gelift van de kapelle 1506.

Heer WILLEM ZAEL, Priefter en Kanunnik op 't Hof. t(o)
HeerJOHAN GODEM AKtR. \

Mr. HUGO VAN ASSENDELFT, Heer van Veenhuizen , Mr. m-
Priefter en Onder-Paftoor der Haarlemfche kerke , was in 't jaar ?." •^'"*

I5^l al Kanunnik op 't Hof in den Hage , en ook van den jaare ^£^r^'

15 16 tot I'yii extraordinaris Raad in den Hove van Holland. Hy
llierf 1 5-40 oud 74 jaaren, zynde in zyn leven geweert een vroom ,

deugdzaam en opregt man , ten hoogllen beminnende de barm-
hertigheid en mededeelzaamheid , welke pligten en deugden hy aan
den armen uittermaten heeft geoeffent , in zoo verre , dat hy de-
zelve tot zyne erfgenamen heeft ingeilelt by zyne laatfte teftamen-

taire difpoiitie, waar van wy de woorden , voor zoo verre ze ons
ter hand gekomen zyn , alhier zullen uitfchryven

;

'Dit is die vuyterjle wille van myii Hiiyge van AJjcndelft i^^^.

Canonkk in den Hage & prhuipaliterpars tejiamenti mei tueertde

armen

Ave Sanaipna Maria.
^^f^JJ^f

men.

Extraa
uit het

ick Tefta-

//; nomine Patris & Fi/ii & Spiritiis Sanfll. Amen.

„ T^Nde want ik Huyge vanAflendelft geen defcendenten en heb

„ jOj be, maar alleen Collaterale vrienden en magen , foo wil icL

„ van myne goeden difponeren alii myn beft dunft tot mynre ziele fa- ^n"Mr.
„ licheyt,en oick gedifponeert hebbe in myn teltamental indenjaere Hu^o

„ xvc. xxij-5 daer ik inne hebbe gereferveert te mogen adderen, "^.""j^t

5, diminueren ofte beter verclaringe doen; Ende wil dat ik hier na ^^" ^

„ befchreven hebbe , fal effed: forteren als myn uitterfte wil , jure
Hh 2 „ Codi-

{m) Dit alles werd breder en omftandiger vcrhaak by den Schryver van deRyn-
landfche Oudheden, pag. 384. en ;8f.

(«) De Sententie van den Hove over dit gefchil , is te vinden in 't eerfte Me-
moriaal-boek van de Jonge , fol. 42.-4f. irrfo.

(0) Deze en ecnige volgende met een \ getckent , hcbbcn wy getrokken uit

de lyfte van de Kanunniken , die de Schryver van dc Delfl'che &;c. Oudh. voort-

brcngt, dog de egtheid der zelve katen wy ter zyncr revantwoording.
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„ CodJcUkrum en by maniertn vaa Codicillen" niake ^cel qitovismodd

„ (Je jure fiatuto vel de vonjiietitdine vakre potent , h-oe verckirc ik

„ achrervolgende dien en maicke ik Huvge voomoempt de armeii

„ menlchen alien myn goeden , behalven allecn dat ik Ipecialick ceiii-

„ gen belprookcn hebbe , ofte nocli ycmant fnecialiter bcfprecke

;

3, En inllitueer die armen menlcJien myn erfgenamcn , En oick acii-

„ tervolgende dien , ioe geve ik myn huyilnge en erven fulcs ik die

„ bewocn in den Haige , die Sufteren van binte Barbaren ende die

„ Heiligen Geelt armen in den liaige t'lamcn elcxs voor d'cen Jielft

;

5, Endc indien dit nae Coliiime, of Kechten , of Placaaten 't voorft

5, buys en erve hemluyden niet en ibude mogen volligen, foe gheve

5, ik macht mits deien Meelter Joo/i Cor^v/iick , of myn Executoirs

„ van myn Teftament, die voirfz huyfingc en erve te vercocpen in

5, 't bywefen van de voorfz H. Geeltmeefters , Prooil of Priorinne

5, van de voorfz, Nonnen ofte Sufteren , die de j)enningcn dair af

„ commende fullen voor gelyke pertie tot behoun van de ileyiigen

Geell en Suileren ontiangen.3) vac»»J-l y-ll »JU1LV.IV_11 wiiiiaiig,!.

„ Ende voorts zoe verklaer ik Huge van ^ffendelff ^ dat ik voir

5, Scout en Scepenen van den Dorpe van AlTendeiff in den jaire X v ^.

5, twee en dartich opgedragcn en getranfporteert hebbe en in vryen

t ach- 35 eygendom den H. Geeit-armen tot Hairlem gegeven hebbe t myn
tervoi- j^ landen in Aflendelii leggende in Jan i.cynen weer genoempt leg-

^^"ifdie » gende groot xm- Geerden of dair ontrent tulfchen haer laii'd-

wiivaii j5 mercken le ;gende mit zekere laften en condicien als die bricven
mynSuf- „ en reversbricven dair af zynde breder verklaren ^ willende mits

^ZJac- " defen, dattet felfde fal forteren effect ; Z,oe is myn uyterite wil,

finikiff. 3? dat indien 't voirfeyde landt den voorfz H. Geeii nyet en fal mogen
3, volgen , overmits eenige Placaten der K. Majt. die dair geweeft

33 fyn , of foude mogen komcn , Zoe wil ik Hiiyge 'van ^[Jeiidclff

3, dattet voorfz landt vercoft fal worden ter prefentie van de vooilz,

3, HeyligeGeeltmceilers, i^y Joo/i Cor-viiick-, Faier van den Conven-

3, te op 't Spoy of by myns teftaments Executoirs , dewelke gehou-

3i den fullen wefjn die penningen daer af commende te leveren den

33 voorfz 11. Geellireetieren. in oirconde dat ik wil , dat defe myn
3, Teftament ofc Codicille efFeft fal forteren, hebbe ik Iluyge voirnt,

3, dit felver gefchrevcn en myn gewoonlick handfchrift hier onder

5, geftek in den jaere XV-. acht en dertich, 4en xn^" Augufti.

Ondcrgctcykent

,

//^C/?nUGO D^ASSENDELFT.

„ Ende wil en bcgeere, dat dit voirfz zonder failgeeren by myn

33 Executoirs wordt onderhouden en agtervolgt op coften van myn
3, achtergelaeten goeden oft gelt , ende dair glieen gelt om en fpa-

35 ren. Ende ind'icn yemant van m^Ti magen Collateralen tegen al

33 dit voorfz dede , dat m^Ti Executeurs mit recht en proceflen we-

„ derftaen fullen op mynen coften. Ende indien ik fulcken Oppo-

55 fant yet in \ Tcilamenc befproo)ien Jiadde , die en fal van 't Le-

« gaet.
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), gaet nyet hebben, maer verboert hebben, en fuUen 'tmyn Execu-

„ toirs als dan houden tot profyt van de armen myn erfgenamen als

„ voorn. , Ende als myn Executoirs fuUen moeten ergens reifen in

myns teflaments iaicken ofte ali'airen, of tegen dc onwilligen die je-

gens myn vuyterlte wil fouden vvillen docn; Soe wilikdat myn Ex-
,, ecuteur, die zoe ergens leyll, boven alle coitcn, 't fy van wagen-
>, huyr, montcoit, voor iyn mucite hebben fal dagclyxs feven liuy-

„ vers, ten eynde immers dit voor.^aende myn Tellament, Codicille

„ en maickinge en verclaringhe ei-.eft mog.n fortcren. In oirconde
„ lit fupra by my Huyge gelchreven ////^ mami propria ; Ende fullen

», myn f2xecutem*s myn Le^aten en befprek , dat ik gccRelickcn of
)) wairlicken parfoenen b.ef;3roken hebben , geven nae haere d'icre-

j, tie ; en of iic mcer bciproken hebbe , dan myn gelt fal mogen
„ ftrecken, loe wcderroepe ik die Legaten , en fal 't al itaentot

„ difcretie van myne Executeurs , die oick fullen geven myn broe-

„ ders en iuilers kinderen als ik hem fpecialyk bevolen hebbe die

„ knechts wairlick wefende , een ring van een Angelot, of van die
„ Rins-gulden een ring te laten maicken , hem die gevende , ende

die dochteren een Agnus Dei, of drie Rins-gnlden dair voir, om
„ een Agnus Dei te laeten maicken , indien ik die in myn leven al

dit felver nyet en laet maecken of geve. in kenniiie van myn uy-
terftewil enal dit voorfz , hebbe iic Huyge voirn. myn gewoonlick
handfchrift hier gefubfcribeert in den jare XV^. XXXV 111.

den xij. Auguiti.

»>

»

Ondergeteykent

,

ItaeJiHVGO d^ASSENDELT.

Onder ftont gefchreven,

GecoUationeert jegens d'originele en accordeert met \ zelve,

JOOST COKW \^Cl\.,Notarius Public,

. Hy ondertekende de Statuten van het Kapittel van den 27 No:-

vember 1518 met
HcerP. . , . VOS.
Heer .... PELANDlA.
Mr. KCRNEL IS SCOUTEN i^xS (/>). Kciier Maximi-

liaan en Karel Aarts-Hertog van Ooflenryk hadden hem in Auguflus Mr.

des jaars ifoy al verleent brieven van coUatie van ecne Prebende en i^omeUt

Kanunnikfchap in dezelve kapel, met bevel aan Deken en Kapittel

om hem als medelid te ontfangen , maar vermits hy was een natuur-

lyke zoon van eenen Priefter en Kanunnik , die terzelvef tyd in de
voorfz. kapel nog refideerde , wilde het Kapittel hem niet aanne-

men 5 zeggende dat bet zelve lach en Jlond onder V Bisdom van U-
Hh 3 trecht:,

{f) Ziemedehet III. Memoriaal-boek van Sandclin,/f)/. jij.

Siboittti^
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Hr. Jan
6talpere

van der

Wtele.

Zynbe-
fchildert

glas in

de St.

Jacobs

kerk.

Heer
Matth'jt

Reydum-
mil.

Doedaf-

trecht hem regukrende en dragende gelyk dc Canonicken I'an de vyj

kerken f Urecht vooi'fz. , daar men geen 'Priejlers kmderen tot Canoni-

ken ontfuig ; zonderljk ivanncer heurlieder vader aldaar refiderendc

qvas; Ja al ivairt oic dat men
:,
gelyk de voorn. Willem Schouten,

van den 11. Stoel van Rome , diuir toe difpenjatie hadde bekomcn , en

gevolgelyk , dat , of fchoon de voorn. "NX^. Schouten daar door al in

liaat ware gcltelt , om particniierlyk in V Collegie der Kerke van

's Hertogenbofcb , en generalyk in alle andere CoUegiak kerken aange-

nomen te werden , bet egter niet genoeg ivai^e om in defe te konnen

ontfangen werden. Hier over dan proces zynde ontltaan tulichen

den voorn. Willem Schouten en het kapittel voor den grootenRaad

van Mechelen , verklaarde dezelve Rade by Sententie van den 3 1

Maart 1507 (// ) „ wel geoppofcert te zyn by die van hot voorlz.

„ Kapittel , en dienvolgende niet gehouden te wezen den voorn.

5, Mr. Cornelis Schouten, uit kragten van zyne voorfz. brieven van

,5 collatie en provifie te ontfangen en llcUen in de poUeflle van de

„ voorfz. Prebende litigieufe , noch hem de vruchten der zelye te

,, laaten gebruiken. Des niet tegenllaande is de voorn. Mr. Willem

Schouten na verloop van eenigen tyd , dog ( zoo wy vermeenen ;

niet eer dan na de dood van zyncn natuudyken vader Mr. Willem

Schouten , in het voorfz. bezit geraakt. Wy vinden hem in den jaare

15-41 nogals Kanunnik vermelt.

Heer |AN STALPERT VAN DER WIELE , zoon van

Heer yaeob Stalpert van der Wtele , in if 3- • • Eailliu van den 11a-

ge, was na 't fchryven van S. van Leeuwen Cr) Priefler en Ka-

nunnik op 't Hof in den Hage, ifi8.. In eenglas , flaande aan de

zuidzyde van het Choor van de St. Jacobs kerk ziet men deze Ka-

nunnik byna levens grootte nedergeknielt in zyn geeftelyk gewaad

nog zeer konftig afgemaalt ; en nevens hem verfcheide Geellelyken

ftaande. In 't bovenlle gedeelte ^van het glas vertoont zig de Engel

Gabriel met uitgeflrckte vleugelen , verkondigende aan Maria , ne-

dergeknielt in haare llaapkamer , de ontfangeniiTe en geboorte on-

2es Zaligmaker. En boven de hoofden van het gezelfchap ziet men
de quartieren van zyn geflagt. Dit glas is een der fraaifte en minil

gefchondcne van alle de gelchilderde glazen , die , na zoo veel uit-

geftaane rampen in dezelve kerke tans nog gevonden werden. Deze
Heer Jan Stalpert was in 15-41 nog in 't leven. Hy liet na eenen

baftaard zoon , genaamt Faiilns Stalpert.

Heer KORNELIS VAN VLAERDINGEN, Priefter en

Kanunnik op 't Hof 15-18.

Heer CHIAERT of TJAERDUS ELGERSMA, Ka-
nunnik als vooren, ifi8.

Heer MATTHYS REYD UMM I L , Kanunnik en Zanger in

de Vrouwe kapel ten Plove. Hy deed in den jaare 15-31. ten ver-

zoeke van zyne Keizerlyke Majefteit afftand van zyne Kanunniks-

preuve ten behoeve van Mr. Jan va?i der Haar , mits dat hy daar

tegens

{q) Voor de ccene die de {lukken zelf willen bcfchouwen, hebben wy de Sen-

tentie in 't gehcclhicina geplaatft onder dc letter V,
{r) Bat. lllujlrnt, ^ag. 1170.

\
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ftandtegens zoude genieten ir. ponden 's jaars, by den Prior enConven-
te van S/oiis aan hem geduiirenrle zyn leven uit te rciken , zoo als K^^Jn-^
uit de volgende adte van indemniteit , welke het Hof aan 't voorlz. niksdy

Convent daar van verleendc, breeder kan blyken. icnbe-
'' hoeve

vun Wr.

„ A Lfoe die Prior, Procurator en gemeene Conventualen van de ^'''"fT"

„ jL\ Regulieren tot Syou buyten Delft ter liefde van der Keys.
'^''"'"^•

„ Maj'. verzegelt en heml. verbonden hcbben vocr een jaerlyxe lyf- A6te

33 pence van tvvaelf ponden grooten X'laems te betalcn jairlycx op van in-

3, twee termynen , als iint jansmiile en Kersmille eenen Heer J/^^ ['j;"'"'"

„ tbys Reydiimmil Sanger in 'de Capelle van der K. I\laj^ voirfz. En- Soeve
3, de dit vuyt zake dat die felve Heer Matthys tot verfoucke van ^a" 't

3, den K. Maj^ gerefigneert heeft eenen Meelter Jan -Dirchz van ^a°"J^"*
„ der Haer zyn C\'inonicx proeven die hy hadde in onfer ^'rouwen buittir''

Cappelle in den Ilage, wclke penlie der K. Maj'. baieft heeft en l^e'«t-

belieft om fonderUnge zaken jairhcx te betalen voir den voirfz.

Meefter Jan van der ilaer; Knde om die voirfz. van Syon weder
wel te bewaeren en te verfekeren van indempnite , SOE heeft 't

Hof van HoUandt by advyfe van de Luyden van der Rekcnin^en
aldaer en content van den is.. IVfajf. als Grave van Hollant den voirfz

Prior , Procurator en gemeen Conventualen van Syon vuyten na-

me van den zelven Convente beloeft en beloeft: mits defen heml.

te vryen van de voirfz. geconftitueerde lyfpenfie en dezelve jair-

lycx op ten gevallen termynen vuyten exploiclen van den zelven
Hove of anders te betalen (s). Belovende henl. oick te verwer-

ven van der K. Maj'. voirdere brieven van indempnite hicrup die-

nende of de voirfz. huere verfegelde brieven van verbande fcha-

deloes te reftitueren. Des t'oirconde foe heljben wy 't zcgel van
jui'dtie hier aen gehangen op ten 6 dach van funio Anno X V^.

"XXXJ. By yf/J'eiide/ft , frarmofit , Coljier ^ Cobel , Zasboiit ^

Sandefyu Hugo, Fynszeu:, Zegers.

3j

5»

S>

3>
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Mr. JAN H A R I U S J of zoo men hem anders genoemt vincf ,
^^';?'"'

:Mr. ydn Dirksz. van der Haer, geboorcn te Gornichem , daar hy ^aJl'r
Kanunnik is geweeft, vvierd door gunft van Keizer Karel en by af- Hoer.

ftand van den voorn. Matth. Reydiimmil in den jaare 15-3 1 Kanunnik
op 't Hof in den Hage. Van liem werd getui-t [t), „ dat hy al-

„ hoewel niet hoog geleert , egtcr een groot liefhebber van deug-

« den

(i) Van deze veibintenUTe onthefte het Hof het zclve Convent gchccl en al by
afte van den 8. April if ?z. „ en ordonneerde mits dien Jan Heimiksz. Rcntmr.

„ van de Exploiften in den zelven Hove , den voorn. Hccr Matthys Reyditinmil

„ jairlycx te betalen die voirfz lyfpenfie fyn leven langh geduyrcndc op tc termy-

„ nen vooren gefpecificeert, te weten voir den ecrften termyn gevallen Kersmifle

,, A". XVc. XXXI. flilo Curia, zeven en twintig ponden van xl. grn. 't pont,

„ en foe voirts van tcrmyne tot termyne xxvij. der zelver ponden tot Sint Jans-

„ mifle Ao. XVc. vyf en dertich incluis , indien die voirfz pcnfionarys foe lange

„ in levende lyve blyft : Ende daer en tende tot elcken termyne geduerende 't Ic-

„ ven van den zelven penfionarys : enz.

(/) Guicciardyn, Befchryvinge der Nedalanden , pg. Zfj . en 233.
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den en Ijoeken is geweefl , zoo dat hy zyn leven lang met over-

groote nceiitigheid en onuitlprekelyke kolle een uitmuntende bi-

bliotheek van alle konftcn en wetenfchappen in alle taalen en van

alle kanten verzamelt heeft ; dat hy in 't verhuizen van Gorni-

ciiem na den IJage zoo veel boeken overbragt , dat het vok zig

daar over ten hoogften vervvonderende , uitriep , zy zoiideii nooit

gc/ooft bebbeii dat 'er in de ganfcbe werrcld zoo vcelc boeken -Jiareii
•,

waaromme deze voortreffelyke man Jan tnet de boeken genaamt

wierd. liy leefde in den Hage eenige jaaren altyd zyn boekery
j', met gi oote vlyt en iver vermeerderende , dog heeft dezelvc in t

laatlle van zyn leven aan den voornoemden Keizer by acte van den

13 September 15-31 .in eigendom gctranfporteert en overgegeven ,

omme na zyne dood op 't Hof te dienen tot een publieke bibliotheek

ten behoeve van de Suppoolten en anderen. De vvoorden van de

gemelde afte zyn deze

:

5, Op hiiyden compareerde voor den Hove van Holland Afeefter Jan
Dircxzvanden rlaer, verclarende dat navolgende xekere overcomp-

fle en voirwairden mit hem van 's Keyzers wegen gemaic!-!: hy

5, Meelter Joe/i Sasboiit , Raed ordinarys van den fclven Hove en

„ Mr. Roniboiit van Steynemoleu , Secretaris , hy om funtlerlinge faic-

„ ken en ftveur van de gemeene Suppooften van den voirlz. Hove

,

5, tranfporteerde en tranfporteert mids defen in handen en tot be-

,5 houf van der K. Majefteit , als Grave van IloUant , den eygen-

55 dom en proprieteyt van alle zyne boucken, die hy nu jegenvvoir-

„ dig heeft naer vuytwyfen den inventarys dair van gemaid, en dat

hy noch namaels zal vercrigenj omme dair van nae lyn doot op 't

Hof alhier in den Hage gemaid: te worden een publycke lii^erarye

tot behoef en proffyte van den Suppoeften en alle fludiofen. De
voorfz. Comparant hem voorts verbindende 't voirfz. tranfport in

der manyeren gedaen 5 nyet te mogen revoceren ten eeuwigen
dage ; \Vel verllaende dat hy 't gebruyk van de voirlz. boeken
hebben fal fyn leven lanck geduerende. Gedaen in den Hage up
ten xxiij. Septemb. anno X Vc. XX XJ. voor Heer Jan van Dn-
venvoirde l^\dd^c\^ y Heer van Warmonde , Meefters Franchois Co-

„ beh -^crnt Sandelin, Wilkm Pynffcn en Rcynier Brunt , Kaden des

„ Keyfer in Holland, jegenwoifdig my
J.
DE JONGE.

Van deze boekery gewagen de meefte Schryvers der Nederlanden
met veel roem en lof. Onder anderen getuigt Guicciardyn, dat de-

zehe altyd een byzondere beivaarder heeft gehad en in zynen tyd als

noghadde-y dat ze niet te min ftond in bewaarnijje^ als in monboordye

'Van den Prcfident Viglms^ den welken Konink Fbiiips daar by heeft

doen befchikken veel boeken in 7 Franjch en in V Latyn , die eertyds

Vrouw Margriet des Keizers moeye, en Rntvaard/ier van deze Me-
derlanden toebchoort hebben. Dog Bor verhaalt , dat deze bibliorheek

in de Spaanjibe tmublen is verdejiriieert , ziilks dat ze zedert niet

zeer ivaar genomen , nocb vermeerdcrt is gcworden ; en wy vocgen
'er by, dat ze jegenwoordig niet meer in wezen is , of immcrs dat

'er weinij^e boeken van te vinden zyn ; waaromme wy in 't befchry-

33

31

33

35

3>
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ven van 't Hofgebouw daar van niets hebben gemclt. De voorn.

Jan Flarius is kort daar aan, namclyk ontrent den jaare i5"3x dezer
vverrcld overleden.

Heer 2WEDER VAN DERMAERN, Kanunnik in 't jaat

1536. t

Heer CORNELIUS STRYNEUS. 1541.

Heer HARMAN JANSZ., Kanunnik alhier ten Hove. Deze
was in den jaare 15- 5-1 poUcllcur en bezittervan eene \'ikary van zes

milFen ter weeke , welkc eene Lysbeth Heiidriksz dogter van Ceulen

,

by brieve a an den 7. Septemb. 1 5x0 gefondeert hadde op 't altaar

van den H. Geelt in de Parochie-kerk van den Hage , en tot CoUa-
teurs daar van geftelt de H. Geeftmeefters aldaar.

Mr. CORNELIS.STYL, Kanunnik. 1541.

Mr. PHILIPS FYNET, Kanunnik als vooren. 15-41.

Mr. PIETER ZEGERS, Kanunnik. Deze was met Mr. Cor-
iie//s Schouten gedeputeerde van "'t Kapittel wegens hec gefchil , dat

het voorlz Kapittel in den jaare 1536 hadde met de Magiitraat van
den Hage over de Schoole. Hy was een voile breeder van den
Heer en Mr. Geleiii Zegers van Tegem , Hecre van fF,:]]}above , Rid-
der, Ambagtsheer van 's Heere Arentsberge, Kaad oidinaris in den
Hove ( v)\ wierd in den jaare 15-41 Patroon van Naaiden , uitwy-
zens den volgenden brief.

Hect
HarmaK

Mr.
Pieter

Zcgcrti

>»

J»

>>

J>

»>

»
5>

>»

})

»

3J

:>

»>

MARIA, (Sec. Lieve Bemhide \ Overmits ""t goede rapport
ons ghedaen van uwen perfoene ende in contemplacie der

gocde dienuen van onfen lieven en wel beminden Raet ordinarys

der K. Majelleit myns Heeren en Broeders in Hollant Meeftei'

Chellyn Zeghers uwe broeder; wy begerendc te bewaren 't recht

fync jNlajefleit competerende in de coUatic van den Peribenaetfce-

pe van Naerdcn , hebben 't felve perlbenaetlcap van wegen ende
vuyt den naeme derfelver fyne Majelleit u gegont en geconfereert,

ende daer af doen expedieren openen brieven dacr toe dienendc

;

Wel verftaende , dat hoewel die voorfz opene byeven gheen
conditien en begrypen , maer alleenlyk gemact^t fyn in gcv\ oenly-

ker vorme , om redenen ghy nochtans gehouden fult wefen 't

voirn- recht fynre Majelleit in als te voirderen ende aliiltercn naer
alle uwe vermoegen , nemende ten dyen eynde van ftondcn aen
poirelTie van den lelvcn Patronaetfcepe ; Oick meJc dat ghy die

Curen ftaende ter collatie van dyen , fonder dilay confereren fult

ecnigen bequamen ende deiigdelyken Prielkren , nict fufpect we-
fende van dwalingcn ofte fecten , met conditien die felve te bedie-

nen in heui'cn pioperen perfoenen , ende Ibnder die zelve aan u te

I i ,-, houdcnJ5

(v) Deze was Raad van if15 tot if<^i , zoo verre ons bckcnt is. In ifpf
was cenen Guillain o?Gelcyn Zcgcrs 'vanPFajfmhovc ^ Prcdikanc te Rynfaterwoude,

en in i6oo berocpen tot Bodcgrave, met bewilliging v;m dc Statcn van Holland,

Zic Relblutic van Holland van den 4. Maait en iz. April dcs gcmckicn jaais , en

I. Memor. van Regtere , fol. 187. En in \6i\ cen and^re Qckyn Zegers van Waf'
fci.bove, Bailliu van (^udcwatcr. Mcmor. van Hcndr. Pots, fol. 87. verfo.; Zynde
beide uit het gcflagt van den voorn. Raadshccr.

Word
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hondcn of referveren in ccniger manieren ; Ende aengacnde de

Cure als nu viicerendc , vvillen wy, dat ghy die lelve confcreen

cencn Ileer Pieter Tcymarifz , ende \ fclvc gedaen fynde es onfc

mcyninge ende wille, dat ghy van ilonden aen van den eerllen en
andere Kaiden in Ilollant obtineert opene Ijrieven van maintenue

tegen eenen Ileer Rcycr Gerytfz, , op dat fynre Majciteits recht

bewaert mach vx'ordcn , ten vvelken eynde wy fcryven aen den
felven van den Kade en Procureur Gcnerael u by defen te allHte-

ren en voirderen ter confervatie van den voirfz rechte; Ende aen

den Proclt van Sint jans t' Utrecht ofte fynen Vikaris, ten eynde
hy hem veidragen dcllelfs Patronaetfcape eenigfmts te onder-

winden ; ende en vveelt hier af in geenen gebreke , nament-

lyk van den Curen te mainteneren in den manieren boven ver-

claert , want die meeninge zyndcr Majeileit en die onfe fulck is,

of anderfints zouden wy geoerfaeckt fyn 'c felve tegens u te ver-

haelen.

„ Lieve Bemiiide , onfe Hcere God zy met u. Gefcreven te Byne
den XXV. dach Januaiii x^^o.Jiilo Curiae.

Ondertekent,
MARIA.

Nog getekent

,

N. N I C O LAY.

Brief van
Vrouwc
Maria

aan den
Rade
vanHol-
Iand,om
Hr. Pie-

ter Ze-

gers te

fterken

ia 't bc-

'iit van 't

Perfo-

naat-

fchap

van

Naarden.

Ter zelvcr tyd fchreef de Gouvernante ook aan de Raden van
Holland , hen crnllclyk beveelende den voorn. Ileer Pieter Zegers

in 't bezit van 't voorfz Patronaatfchap te llerken j en den zelven op
allerlei wyze daar in te handhaven.

n

ARlA, by der gratie Gods Coninginne Douaglere van
Ilongrien , van Eohcmc esc. Regente.

5, Lieve en Wefbem'mde. Kaerdyn dat wy in den Kaide hebbcn
doen ovei^en uvve biieven ende d'informatien ons overgefonden ,

„ beroerende 't Perfonaetfchap van Naerden , hebben wy 't felve in

)) den name des Keyfers myns Ileeren en Breeders gegont en gecon-

„ fereert Ileeren Pieter Ze^bers , Canonick der Cappellen binnen

i, den Hove van Plollant , mits nochtans zekere conditien , die wy
„ den felven by onfen brieve verclaert hebben , waeraf die copie

„ hierinne befloctcn is , begeeren daeromme en niet te min van we-

„ gen fynre Majeileit ordonneren U den voorn. Heer Pieter doende

,} als wy hem geordonneert hebben te alfifteren , mitsgaders oick te

„ employeren den Procureur Generael aldair ter confervatie fynre

,i Majts. goeien reclite naervolgende 't gheene wy den felven Pro-

}, cureur tegenwoordelic injungcren. "Vv y fenden U ook een brief

,t aen den Proeft van Heer jans t'Utrecht of fynen ^'ikarys , ten

„ eynde iiy hem dcs Patronaetfchap niet meer en onderwinde , als

„ ghy ficn fult by andere copie hierinne gelcyt , den wclken \v y u

„ ordonneren van \\Tgen als boven , met ernflelyk te addrelferen

,

„ ende indien dacr eenigc voirdere fwarigheyt ghebuert , ons van

„ ftondcn aen daer af te adverterenj mitsgaders uwen advyfe.

Liei'C
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» Lieve en Welheminde , God de Heere 2y met uliedeiL Gefcre-
„ ven tot Byne den xxv. dach Januarii 1540. Jlilo Curia.

Onderflont geteykent , MARIA.

Noch geteykent, NICOLA II.

Ook dede Vrouw Maria ter zelver tyd eenen brief aan den Proof!
van St. Jan te Utrecht of zynen Vikaris afvaardigen , hem ernitelyk

verbiedende zig op eeniger wyze tegens deze aanftellinge te kanten.
De woorden van den brief zyn deze.

" A/f"^^^^ ^^' ^^^^^^'^^^^-i Lieve^ Bemhide., Hoewel wy by
35 XVJ. deugdelyke informatie l)evonden hebben den Keyfer mynen
35 Heer en broeder alleen gerechtigt te zyne , in de collatie van den
55 Perfonaetfchappe van AV/^-r^f-/? ofteGojA?///, mitsgaders dieCuren
55 dair toe behoirende , foe verftaen wy nochtans , dat ghy U voer-

35 maels vervordert hebt van 't Perfonaetfchap en de voirfz. Curen
55 te difponeren,waeraf wy ons vervreemden ende en hebben gheen
55 redenen des te vreden te fyne , hebben daeromme ter confervatie

5, zyner Majefteits goede reclite 't voirfz. Perfonaetfchap van wegen
55 zyne Majefteit geconfereert eenen Heer Pieter Zeghers , Canonick

in den Hage , waaraf wy U adverteren , ten eynde ghy U depor-
teert eenigzints voirder te ondervinden , beroerende den voirfz.

Perfonaetfcappe of Cure ter difpofitie van dyen ftaende, maer den
felven Heer Pieter daermede laet geworden zonder hem daerinne
te doen eenich hinder noch empefchement , anderzints fullen wy
geoerfaekt wefen daerinne tegens U te verfiene by fulke manieren
en provilie als wy bevinden fullen te behoeren , ende en zyt in gee-
nen gebreeke. Venerable, Lieve , Beminde y onfe Heere God zy
met ulieden. Gefcreven tot Byne den xxvij*^". dach Januarii

J, ij^o.Jiilo Curia.

55

33

9)

35

33

35

33

33
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(telling.

Ondertekent,

By den Secretarys

Ende aldus befcreven op denrugge.

MARIA5

N. NICOLAY.

Venerable., Lieve en Beminde, den Proefl: van St. Jan t'Utrecht

of fynen Vicarys.

Deze Heer Pieter Zegers was in den jaare l^^^ Vice-Deken van
het Kapittel ten Hove en in is 97- Deken van 't Kapittel in den
Briel 5 met welke hoedanigheid wy hem betitelt vinden agter dc
meergemelde Statuten van den i Junii 1557- die hy ook nevens zy-

ne mede-Kanunniken heeft ondertekent.

HeerKORNELIS PRINTER, Kanunnik f
Heer ADRIAAN PIETERSZ VELAND, Kanunnik.

t

li z Heer
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van den
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Heer WOLFERD JACOBSZ VAN DER KAPEL-
LEN, Mas Priefter en Vikaris in de gemelde kapel. j

Heer EVERT VAN SCIIARRENBEKCH, wiens moe-
dcr was Maria 'uan Ahhcnhroek , Kanunnik op 't Hof in den Hage
en fAbbenbroek {w).

Heer GERRIT URBANI, Priefler, Kaniinnik van \ Ka-
pittel in den Ilage 1541-1557. Hy was van Mechelen geboortig.

Deze l)y requelle verzogt hebbende adjundie van de Staten van

Holland in zeker proces, 't welk hy voor denSecreten Raed han-

gende hadde tcgens eenen Mr. Fourge de la Solie , Canonick tot

Atrecht, ter caufe van de penfie van zyn voorfz Canonefye , en

alwaar by hem volgens 't Privilegie vandenLande van Hollant ex-

3, ceptie van renvoj geproponeert was ; refolveerden de gem. Sta-

ten by Refolutie van den i8. Mey if 5-4 , hen te voegen met den

voorn. Urbanus tot confervatie van 't zelve Privilegie de mn em-
cando (.r).

Heer NICOLAAS VAN MOERKERKEN, gezegt mn
Tract , is'Ti-, wierd in een Koltuim van den Hage van den t,-]. Junii

1555- ( jy ) genoemt Kanunnik op 't Paleis van den Hove van Xlol-

land.

Mr. PIETER SUYS, der beide Regten Licentiaat , en Ka-
nunnik op \ Hof in den Hage 1^41 , fHerf A". 155-6 , en wierd al-

daar begraven in de kapel onder een zark , ingeleid van koper ; zyn-

de zyn Epitaphium van alball (s). Hy was in zyn leven mede-exe-

cuteur van den teliamente van Juffr. Agneta jP/V/^rj-jhuisvrouwe van

Crifpyn Janfz van Boshutzeii C^3 > ^^^ welker goederen het Wees-
huis alhier is opgeregt.

Heer JACOB RUYCHROK, i^fx.

Mr. PETRUS MUSTEAU, 1^52.

HeerPIETER JANS2. WIGGERSZ. ijfx.

HeerHARMEN JANSZ. HOUVEL, iffx. Hy was me-
de een van de negen Kanunniken , die de Statuten van den jaarc

1 5-5 7 onderfchreef. De andere waren
Heer JAN VAN CUYL, Kanunnik en Paftoor van de Collegia-

le Kerk van onzer Liever Vrouwen op 't Hof , was geboortig van
Gornichem, i5'4i—i5'7o.

Mr. PIETER VAN DIEPENHORST, 1^57.
Heer WILL EM GAB R I EL S Z. 1 557.
Heer ELIGIUS DE BERGHIS of EMs van den Berghe ,

Kanunnik prebendaat op 't Hofin den Hage i^SJ- Hy flelde zig

by a6le van den 23 funii borge en cautionaris voor
Heer JOHAN EiLEECKERT of>/; B/eekere , ook Kanun-

nik

(w) S. van Leeuvven, Bat. lUuJirata , pag. 827. en Goudhoeven in 't Ge-
flagt-regiftcr van Jbbenhroek^ pag. 174.

(x) Zie 't twccjc Regifter van dc Refolutien van Holland op 't jaar i j'f4, pag^.

3. 8. 10. en 18.

{y) Gedrukt agter de Befchr. van 's Gratvenhage door Cretfer, pag. j8.
(z) S. van Lecuwen, Bat. Illujir. pag. 1 11 1.

ifl) V Memor. van Ernft,/*/. ifi. <vfr[o.
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nik prebendaat in de domeftyke Kapelle van de Co. Majt. Grave van.

Holland.

Mr. WILLEM GOESSENS , Kanunnik 1^57 ; werd mede
vermelt in ecnen los-rentebrief van den 8 September 1563 gevelligt

op een huis en erve , llaande in de Vlamingllraat , noord Mr. f-Fil-

lem Kanunnik voorfz. Hy was een der Kanunniken , die ten tyde
van het vernietigen van 't Kapittel in leven was. De Staten hadden
hem tot zyn onderhoud jaarlyks toegevoegt de fomme van drie hon-
dcrt vyftig gulden , \ geen zy in 1 5^4 vermeerderden tot vier hon-
dert gulden ( /; ).

Heer PIETER WOLBRANTSZ. van Amfterdam , Kanun-
nik 155" 5"; werd ook vermelt in een Coftuim van den Hage van date

2.9 September 15-64 (f}. Hy was mede een der Kanunniken , die

ten tyde van de omkeeringe van 's Lands belHer en het vernietigen

van het Kapittel hier te Lande bleven ; en mits dien „ gunden en
35 accordeerden de Staten van Holland hem by refolutie van den zo
55 ]Mei i5'75' jaarlyks de fomme van vier hondert ponden van xl.

grn. tot zynen onderhoud en alimentatie , ingaande van den jaare

1574 incluis en geduurende ter tyd toe anders daarinne zoudc
werden voorlien ; beveelende en ordonnerende daeromme dczel-

55 ve Staten den Ontfanger van de Kapittels goederen in defen ge-

55 roert, den Suppliant de voorfz. penningen uyt te reyken en tc

betalen, die in rekeninge gepafleert fuUen werden, mits enz.

Heer GERRIT JANSZ, Kanunnik 5 vermelt in een los-rente-

brief van den 36 Junii 1555- verzekert op een huis en erve , ftaande

in 't Zuideinde van den Hage 5 belegen ten noorden Heere Gherrit

Jansz Ccinonihhuys genaemt die [even Starren [d).

Pleer HUGOTORISZ, Priefler en Kanunnik. 15-74.1

Heer JAN WILLEMSZ. Priefler en Vikaris van de CoUegiale

kerke van S'^. Marien Palleyfe, 1561.

Heer JAN VAN DER CAPELLE, Kanunnik ol Stillaat in de
Hoffche'Kapelj en Vikaris in de groote kerke alhier in den Hage.

Of hy dezelve J. van der Capelle zy geweefl , die als Notarius of
Scriba van het Kapittel de Statuten van den jaare 1557 en andere

aftens heeft gepafleert en ondertekent , derven wy niet vaftflellen.

Hy was in den jaare 1607 nog inlevende lyve en moet daarom on-

derfcheiden werden van zynen naam-genoot, hier vooren gemeld.

De Staten voorzagen hem nevens andere Kanunniken , die hier te

Lande gebleven waren , jaarlyks met een zekere fomma gelds tot

zyne alimentatie (^}.
Mr. JAN DE PORTA, wierd Kanunnik in 't jaar 15-70.

In zekere ade van den 13. JuUi 1436 C/} , vind men vermeld

Heer FORTIGIER VAlSf PLACENCE , Aalmoeffenier en

Meejier van de Capelle van den Hove , dien wy alhier maar opgeven

,

I i 3 fchoon

{b) Zie Refolutie 29. Oftob. if94. (c) Pag. 65.

{d) Gercgift. in 't Francyne Rcgifter van den H. Geeft fol. f04. verfo.

(e) Zie Refolutien van Holland van den 13. Januarii 1604. en ip. Novcm'
ber 160J.

(/) Geregiftr. in 't VIII. Memor. vanRofe, fol. 91. ver/i.

Hr. Pi,.

terWol.
lebrantjzn

I Ir. CtT,
rit'jar.}x,.

Hr //«-
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Kapittel.

fchoon ons onl)ckcnt is , waar in het ampt van Meefter van de Ka-

pdle Jieeft beltaan.

W'^yders had hct Kapittel zyne ei2;ene bcdienden , waar van de

voornaamile waren , de Treforier , die een der twaalf Kanunniken
was , en boven zyne eige Prebende , daar voor van ieder der anderc

jaarlyks genoot een pond groot ; waar tegen hy aan de geene die in

de Metcen op Vrouw Liutmis-dag tegenvvoordig zouden zyn , een

wafch-kaars van een pond , den Deken van twee ponden , en elken

Vikaris een kaars van een Jialf pond moeft bezorgen. De Notarius

of Scriba , dien men ook zomtyds met den naam van Secretaris van

het Kapittel genoemt vind. De Rentmeeller, welk ampt in den jaa-

re 15x5 en cenige volgende waarnam Crijpy/i Janjz 'aan Bojchnyfen,

uit wiens goederen voor een gedeelte het W'eesHuis alhier is opge-

regt i en in is 70 IFillem Moons. De Kofter , die (zoo wy meenen)

met eenen Prieiler was , dewyl hy doorgaans met den naam van

Heere betitek werd, zynde in den jaare 1530 Koiier van de Kapel-

Ic op 't Hof Hecr Jan IViUemfz. De Bedel , de (3rgelilt,de Meefter

of Opziender van de Choralen , Zangers en Mufikanten , onder
welke vericheide ivanunniken zyn geweeft. De Zangmeefler had
onder hem vier Choralen , die ter zyner bezorginge ftonden , zoo
als uit de volgende ade te zien is.

OP ten xxx^" Martii anno XLII. Jlilo communi , zoe heb ic Mr.
Jan Ketelair van Mechelen aangenomen het Sangermeefter-

fcap van myn Ileeren den Deken ende gemeene Capittclairen van
onfer Liever \^rouwen Cappelle op 't Hof in den Hage , up fulcke

conditien , te weten , dat ic Mr. Jan voorfz fal te vreden wefen
mit alfulcke gagyen en emolument'en en dienllen als anders Sange-

meefters tot defen tyden gehad hebben , mits my volgende by con-

fent van die Ileeren van den Capelle v'ler Coralen te houden in den

coji, elk Corail voor drie ponden grooten Vlaems, ende voort my
confenterer.de ende toelatende xiiij. of xv. daghen fpeeldagen om
myne vriendcn te gaen befocken ten minften fcaden en meeften

profFyte, ende voort dat ic Mr. jan voorfz fal nu comen voor Mey
mit twee fingcnde Coralen ofte drie , indien ic vermach, maar ten

minften twee. In kenniile van defen zoe heb ik Mr. Jan voorfz

hier onder gellclt myn naem ofte gewounelick handteycken , alle

dinck zonder arch of lift. Dit t'oirconden myn teycken hier on-

der geilelt , ende dit es gefchied op ten dach boven verclaert.

Ita eji fateor ego D""'- JOHANNES
HUBERTl alias KETELERE.

Om de nabyhcid van de Delffche kerken gebeurde het nu en dan >

dat de Zangers en leerlingen uit de eenc kerk weg lie^:)en en in der
andere dienft begaven , om 't welk voor te komen , en tot behou-
denis van een goede onderlinge vriendfchap , ging de Deken en het

Kapittel , op dezelve wyze als reeds in den jaare 15-11 die van de St.

Jacobs kerke alhier hadden gedaan, met de Magiftraat van Delft,

gevoegt met dc Getyde-meeft^rs van beide de kerken der gemelde
ftad.

»>

»

»)

»

»
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flad, in den jaare ij'fy cell verdrag aan , waar van de oorfpronke-

lyke brief nog hcden in wezen is , liebljende twee uithangende ze-

gelen van groen a\ alcJi, zynde het eene van 't Kapittel , en het an-

dcr Jiet oud zcgel ten zaaken van de ftad Delft. W^y zuUen daar

van alhier een gctrouw affchrift Oi/geven, en daar agter voegeneene
aftckeninge van de twee gemckic zegels.

5, \T7^^ Deken ende Capittel \an onfer Vrouwen Capelle

„ W Iloff van Hollant in den Haiie exempt an ecnre zvde.^e exempt an ecnre zyde,

up 't

ende

3)

35

35

35

33

35

55

55

53

35

53

55

55

35

35

55

55

35

33

35

55

33

35

55

35

33

33

35

»3

53

55

33

35

35

35

33

33

35

35

55

35

Scout, Burgcrmeeflercn , Scepencn endeKade ofte Vruytfcap mit
die Getydemcilters van bcidc die Prochie-kerkcn binnen der Ste-

de van Deltf an d'ander bekennen ende lydcn mits defen onfen

brieve datWy tTamen mit gemeenrehant eendrachtclycken gheilo-

ten overgecomen ende geaccordeerc zyn , lluyten , overcomcn en-

de accorderen mits dcfcn als wanneer enighe Sangher t'iy Priciter

ofte andcr ofte oick Corael die gcltaen ofte jonghe die geleert

heeft in onfe Capelle l)y ons Capittel ocrlolf gegeven wordt ofte

oerloft' neemt ofte zelver wech gaet of loept , dat men den feh en
Sangher, Corael ofte jonghe binnen twee jaren nae den tyt dat

hem oerloif gec;even is ott dat hy oerloit' genomen heeft ofte fel-

ver wech gaet of wech gclopen is vuyter Cappellen van 't Hof
voirn. niet x^eder an nemen en zal binnen die fetede van Delff in

eenighe van die voiift. twee kerken als die oude ende die niewe
kercken by ons Scout , Burgemeelleren, Scepenen, Rade,Vfuyt-
fchap ofte Getyde-meefters voirn. ofte by iemanc anders om aldair

te iinghen eenich falaris te vvinnen ofte dienll te doen. Ende
wederom wanneer eenich Sanger tTyPrieller ofte ander ofte oick

Corael ofte jonge die geleert heeft ende gellacn heeft in eenige

van de voirlz. kercken binnen Delff by ons ofte onfe getyde-

Meeiiers in der tyt u cfende aldaer ocrlof gegeven wordt, oerloff

ncemt, wech gaet of loept, dat men den felven Sanger , Corael

ofte ionge binnen twee jaren na den tyt dat hem oerloff gegeven

is , dat hy oerloff genomen heeft , wech gaet of gclopen is , niet

weder an nemen en fal in onfe voirn. Capelle van 't lioff in den
Hage om aldaer te fingen , eenich filaris te v innen of dienft te

doen , Ende dit op die peyne van hondcrt goudcn Rinsgulden,

daer of die een hclft gaen M indien die verboert wordt tot pro-

fyt van myn G. II. den Coninck van Spangen, Graeff van Llollant

ende die andcr helft tot profyt van de Capelle op 't Hoff ofte fe-

ven Getyden van een van die kerken binnen Delff voirn., daer die

Sanger , Corael ofte jonge van daen gecomen zal wefen , Ende

defe verboerde peyne fal men altyt moghen vcrhalcn op heerlicke

executie van 't Iloff van Hollant an des geens gueden die fe ver-

iDoert fal hebben daer een yegclyck van ons zyn gueden tue ver-

bint, Ende dit contraft ofte dcfe overcomlle zal cwich dueren.

A lie dinck fonder arch ende lill In kennillc der waerheyt foe

hebben wy Deeken ende Capittel voirfz. ons Capittels fegel, ende

wy Scout , Eurgermeellers , Scepenen , Rade ofte Vruytfcap mit

de Getyde-Meeilers van beide die voirfz. kerken binnen Delff ons

Stede fegel hier an gehangen in \ jaer dufent vyfhondert ende

,5 fellien

Con- "

trad tuC-

fchen 't

Kapittel

van het

Hof en
deMagi-
ftraetvan

Delft,

(iatcfeen

dcs an-

ders zan-

gers niet
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huren,
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5, feftien fccundum ciirfum Curie HoUaiidie , den fevenden dach in

55 Februario.

La lien

en in-

komften
van het

Kapittel.

Op het zegel van het Kapittel, Icefl; men dit omfchrift

:

SIGILLUM CAPITULI ECCLESIE BEATE
MARIE HAGenSis.

dat is :

Zegel van V Kapittel der kerke van de Heilige Maria in den Hage.

Het twcede , zynde het oud zegel van Delft , vervat dit om-
fchrift :

SIGILLUM COmmunITATIS OpPIDANORUm DE
DELF AD CAUSAS.

dat is :

• Zegel van de algemeenfchap der Poorteren van Delft ten zaahen.

Laften en zuivere inkomften van 's Graaven

Kapelle.

DAgelyks de 7. Getyden te zingcn. Dagelyks eene Hoogmis
aan 't hooge altaar met Diaken en Onder-Diaken te zingen.

5, Nog een gemeene Mis , die de ecrfte Mis genoemt word , aan 't

J, hooge altaar te leezen. Noch op de ruftdagen, buicen de plegte-

5, lykc octavcn , een zielmis met Diaken en Onder-Diaken te zingen;

5, na dat alvoorens dc getyden voor de Overledenens met 9 Icllcn 5

3) gele-

55

51
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„ gelezen zyn geweeft. Dan noch iedere week , aan de outaaren ,

5, die in dezelve kapelle buiten hec koor ftaan, zi of ix Milfen te

„ leezen ; dewelke altemaal ten lafte van den Dqken en het Kapittel

,5 Itaan. Noch moet dezelve Deken met het Kapittel onderhouden
5, de Kapellaanen , Zangers, Dienaars, Paftoors, Memori-meeflers

,

J, Koorgezellen , met den Bedel, den Kolter, den Ontfanger, enz.

5, 't Welk met de andere gewoonlyke lalten , dewelke uit het ver-

5, pachten der landeryen en elders uit fpruiten , jaarlyks ontrent

3, foi Goudguldens bedragen.

„ Daar tegen trokken zy doorgaans jaarlyks looo Goudguldens ,

3, ieder Goudgulde op 14 Ituivers gerekent ; voortkomende uit het

5, verhuuren van landen of huizen, uit tienden en andere vruchten

„ en vervallen ; en vorders uit de oifergiften van zommige kerken ,

3, en uit kerkelyke arnpten of proeven ; die de Graaf , met Paulle-

5, lyke goedkeuringe , in het Kapittel ingelyfc en met het zelve ver-

„ eenigt had. Dit alles t'zamen gerekent, de fchade van het over-

,j ftroomen der rivieren, van wind en onweer , en van het door-

„ breken der dyken aan een zyde geftelt, fchoot 'er jaarlyks ge-

5, meenlyk over eene fomme van dertien of veertien hondert Goud-
5, guldens ; waar van ieder Kanunnik ontrent hondert en de Deken
„ twee hondert Goud-guldens genoot.

Dit alles, zegt Vader van Heufien , in zyne befchryving van de
Oudheclen van 'sGravenhage, waaruit \vy het zelve hebben getrok^

ken , zouden Meefter Philips de Biijffcho , een man van ^o jaaren, en
Heer ^anioiit van 'Dorp, 44 jaaren oud, hier vooren onder de Ka-
nunniken van deze kapelle vermelt , aldus opgegeven en op hun
PrietJerlyk woord verklaart hebben, den 20 October i5'i4.

Nu ftaat voor 't laatfte nog te melden , wie onmiddelyk onder het

Kapittel behoorden, ofeigentlyk, wat perzoonen voorheen onder
de ziel-bezorginge van den Deken van de Hof-kapel llonden.

Gelyk dan de Gecftdyken niet gewoon zyn veel van hun regt GeCchii

over te geven, immers zoo 'er eenig voordecl aan vafc is , maar in hetKa"
tegendeel het zelve zoo verre uit te breiden als hen doenlyk is , zoo pitrci en

vielen al in vroege tyden tulfchen het Kapittel en den Parochiaan ^^"P^-

van de St. Jacobs kerke alhier veele hevige gefchillen over het kerk- van den
gebied , beweerende de een deze de andcr geene perzoonen on- Hage

der zyne zorge en Parochie te behooren. Tot weeringe van verde- "^'" hec

re onmin en 00k om eenmaal een einde te maken van deze oneenig-
bjed.'^^

heden en difputen , ging het Kapittel in den jaare 15-08 met den
Palioor van den Haic-e, onderfteunt door den Abt van Middelburg,

door tuflchen-komite van Heer ^driaan Florisz van Utrecht , Doc-
tor in de Theoloi'je, Profedbr der Heilige Schriften, en Deken der

Collegiale Kerke van St. Peter tot Lovcn , die nainaals geweeft is

Paus Adriaan de zesde van dien naam , een minnclyk verdrag aan ,

waar by deze twee Geeflelyken met den anderen hebben gcrcguleert

en overeengekomen zyn wat perzoonen onmiddelyk onder de ziel-

zorge van den Deken en het Kapittel zouden ftaan, en hoe verre het

Kapittel regt zoude hebben tot het Doopvont en de begravinge in

de St. Jacobs kerke j en wyders nog verfcheide andere zaaken van
K k aan-
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aanmerkinge, in 't breede vervat in de volgende pointen en artikc-

len, die wy ten dienlle van de geenen die der Latyniche tale onkun-

d\% zyn , in Jiet Nederduitfcli met eenige vryheid hebben overge-

zet; terwyl we den Latynfchen brief zelf in 't geheel hier na onder

de Letter W. laten volgen.

y„. 5, In den eerften zullen onder de zorge van den Heere Deken van

drag- „ de Kapelle van den Hove in den Hage wezen de Doorlugtige
pointen.

^^ Aartshcrtog van Ooftenryk , Graaf van Holland , Zeeland , enz.

„ en zyne Gemalinne en hunne huisgenoten , die gerekent worden

„ tot hunne tafel te behooren (" Commeiifalen ) en andere gequalifi-

5, ceerde bedienden , als hier onder nader werd verklaart.

5, Insgelyks zullen onder de zorge van den Deken van de gemelde

„ Kapelle llaan de Kanimniken , Vikarilfen , Kapellanen , Zangers

5, en Choralen , de Roede-drager , Orgelill en Schryver , mitsgaders

„ de Kofter van de voorfz. Kapelle met derzelver dienaaren, wo-

3, nende in henluider koft en laft.

„ En nadien de grond-oorzaak dezer gefchillen zy over de uitleg-

„ ginge van het Privilegie , wie namentlyk moeten verilaan werden

5, onder de benaminge van huisgenoten van den voorn. Graaf , op

„ dat zy uit hoofde van huisgezin , alhoewel ze geen Commenfalen van
,

3, den Graaf zyn, egter konnen en moeten ftaan onder de zorge van \

5, den voorfz Heere Deken. Derhalven om weg te nemcn alle ftoffe

„ van gefchillen tulfchen de wederzydfche partyen , dat onder de

J, benaminge van huisgenoten , uitgezondert of behalven die geene f

5, die gerekent werden van de faniilie en den huize van den Vorft,

3, alleen moeten begrepen werden de perzoonen hier na uitdrukke-

„ lyk te noemen.

„ Insgelyks de Heere Stadhouder van den Graave van Holland

,

,5 alle de Kaden van den Prins , zoo loontrekkende als geen loon-

5, trekkende , 's Prini,en Advocaat , de Procureur-Fiscaal , de Ordi-

„ naris Secretarilfen , de Grilher met zynen eerften Klerk, de Rent-

„ meefter van de Regifter-kamer met zynen ordinaris Klerk, de

., Meellcrs en Auditeur van de kamer van Rekeninge met derzelver

j, ordinaris Klerk ; en beneffens dezelve hunne vrouwen , kinderen

3, en gebroode Dienaars of DienareiTen , zullen zyn onder het opzigt

5, van den voorfz. Heere Deken. Eehoudelyk , indien het gebeur-

„ de, dat de voorfz. kinderen, dienaars of dienareflen wegens ziek-

„ te of diergelyke oorzaake woonden ten huize van iemand, die

„ onderhoorig is aan den Parochiaan der Paftorye van St. Jacob in

„ den Hage buiten het huis van hunne ouders of Heeren , zullen de-

„ zelve voor dien tyd zyn onder de zorge van den Heere Pafloor

„ van de Parochie-kerke van St. Jacob in den Hage.

„ Als mede alle die woonen binnen het begrip van het Hof
„ of Paleis van den Hage , zullen insgelyks ftaan onder de zor-

„ ge van den Heere Deken van de voornoemde KapelJc in den

„ Hage.

„ Ook /al het huwelyk , 't welk in den Hage meet aangegaan

„ worden , gcfolemnifeert werden in die kerke aan welke de bruid

„ onderhoorig is , en de Cureit van die Kerke zal in 't geheel ge-

nieten

I
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„ nieten de voordeelen van ^lefolemnifatie en van de offer-gifte in

5, cliergelyke zaaken gebruikelyk.

„ hog zal de Deken van de voorfz Kapelle hebben het regt van
55 de Vonte en Begravenilie , voor zoo verre de voorn. perzoonen
55 aangaat, in de voorfz kerke van St. Jacob in den iJage ; behou-
55 dens dat hy of zyne V ikaris uit zynen naame beleefdelyk zal eif-

55 fchen de fleutels van de Vonc van den Cureit van de vooiiz ker"

55 ke van St. Jacob in den Hage , zoo dikvvyls het nodig zy5 ter tyd
55 toe dat de \oorfz kapelle een eige Vont en Begraafplaatze heij-

55 ben zal.

5, Uok zullen de voordeelen en inkomftcn 5 die ter gelegentheid

55 van den doop , of reiniging na het kraam-bedde van de voor-

5, zeide perzoonen , hier boven uitgedrukt 5 zullen opkomen , om
55 vredes wille 5 voor de eene helft behooren aan den Deken of
55 het Kapittel van den Hage 5 en voor de andere helft aan den Cu-
55 reit en Paftoor van de voorfz St Jacobs kerke in den Ilai;e 5 zoo
55 lange de voorfz kapelle geen eige Vont hebben zal ; en zullen de
55 vrouwen, w elke gereinigt moeten wordcn , de keure hebben in

5, welke van beide die kerken zy vvillen gereinigt zyn ; tc m eten in

55 de Kapelle of in de Parochiale kerke van St. Jacob in den liage,

55 zoo lang de voorfz kapel geene Vont heefc.

5, Alle weduwen van de voorfz perzoonen, fchoon ze in het rouvv-

5, jaar of weduwelyken ftaat komen te overlyden , zullen insgelyks

55 wezen onder de ziel-zorge \ an den Heere Pailoor van de St. Jacobs

5, kerke in den Hage.

55 Insgelyks zullen de Heeren Deken en Kapitulalren betalen aan

3, den Cureit of Paftoor van de St. Jacobs kerk in den Hage 5 alle jaa-

5, ren in het toekomende het gewoonlyk jaargeld van zes fchellingen

35 \laemfche munte5 tot boetinge van het nadeel 5 't welk de Cu-

55 reit van de kerke van St. Jacob 1yd by de uitzonderinge van de

55 ^ oorfz perzoonen , te betalen op de gewoonlykc termynen , te

55 ueten alle jaaren of binncn agt dagen na Kcrsmis.

55 Ook zullen alle andere perzoonen 5 hier boven niet genoemt 5

55 ftaan , gelyk zy van regts u egen moeten 5 onder de zorgc van dew

55 Paftoor van de St. Jacobs kerke in den Mage.

„ Insgelyks zal de Pafioor of Cureit van den Hage vooi taan gcnie-

55 ten alle de eerlle jaargetyden van alle perzoonen in zync kcrk of

35 op zyn kerkhof begraven werdende ; behoudcns dat daar door de

35 Heeren van de kapelle niet benadeelt werdcn m de Millen van

,, den zevenflen of van den dertigften dag.

„ Pnde om voor te komen , dat by gelegentheid van de omme-

35 gangen 5 die de Heeren van de kapelle doen buiten den omtrek

35 van het Ilof 5 gcene moeielykheid en gebeure , zullen de Heeren

3, van het Kapittel vermogen , gelyk zy gewoon zyn 5 alle jaaren ee-

35 nen ommegang te docn met de doorne kroon , en ook op de

5, Kruis-dagen , maar geene andere buiten den omtrek van het Hof

,

3, ten zy met fpeciale toelating en toertemming van den Cureit van

,, den Hage ; Behoudens als de Heeren van het Kapittel om een

35 wettige oorzaake een algemeenen omgang houden willen 3 als wan-

5, neer de Cureit van den Hage , na dat zy hem daar van kcnnille

Kk x „ zul-
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5, zuUen hebben gegeven , gehouden is te verfchynen met het hoog-

5, vvaardig Sacrament m de voorfz kapelle by de Heeren , en met

35 hen den ommegang te doen , en aan den zelve voor alle anderen i

„ in de geftoelten van het Choor van de Parochie van St. jacolj in I

5, den liagcj en in de procellie de hoogfte plaets voor allc anderen p
3, te geven.

„ Lnde zuUen de voorP/: partyen verbonden en gehouden zyn dit

5, verdrag ten alien tyden te onderhouden , en de Heeren van het

„ Kapittel van den Hage zullen ten hunnen korte gehouden zyn

,3 dit verdrag tc doen bekragtigen by den hciligen Apoltolifchcn

„ Stoel 3 ""t welk indien zy binnen 't jaar doen , zal de Curcit van

5, St. Jacob in den Hage hen tot verligting der onkoften geven twee

5, poiiden gfooten Vlaamfch 3 en zoo zy binnen 't jaar na de onder-

3, tekeninge van dit verdrag de voorfz bevettiginge niet verkregen

33 hebben, zullen zy alle jaaren na verloop van het eerlle, aan den

,3 voorfz Cureit van de St. Jacobs kerke geven een pond groot

3, Vlaams 5 zoo lange tot dat zy de brieven van de voorfz l^evelli-
'

3, ging metter daad zullen verkregen hebben , en zullen met eencn

3, bezorj7;en dat 'er een dubbel van dezelve Bulle gemaakt vve.de, op

„ dat een ieder van de partyen daar van een afzonderlyke bulle heb-

33 ben moge. Behoudens dat de Cureit van den Hage zal ver-

33 goeden aan den Heeren van het Kapittel , of wel aan hen ,

33 eer dat dezelve werde gelevert 3 geven zodanigen fomme gelds

,

5, als betaalt moet worden voor het dubbel van dien brief ofte

33 EuUe.

Ver- In deze kapel ftonden ook in voorige tyden verfcheide altaaren3
fcheide yvaar van deze ter onzer kenniife zyn gekomen ; als het hooge altaar

fn'dezd- geplaatft in 't noordeinde van de kapel , geftigt ter ecie van de H.
vekapel. Maagd J//:7ritf , Patroneire ; een ter eere van St. Andrki Apoftel,

en een ter eere van St. T^oo. Dit laatfte altaar wierd wel het meeiie

bezogt , voornamentlyk door de geenen , die by den Kove wegens
oproer (^)j of andere misdaden (/') , gccondemneert wierden aan

het

{g) Zie ondcr anderen verfclieide Scntentien van den Hove tuflchen den Pro-

cureur-Generaal en de buuren van Limmen ficc. van dato den 4. Augufti 1481 ,

geregiftr. in 't Memoriaal- en Sententic-boek gequot. S. fol. if 3. "cerio. Item van

den5. Aug. 1481. ibid./i//. iff. iff. 'ucrfu. 166. (^ fcqq. waar by dezelve buuren

wegens begaanen opiland en tumuk gecondemneert werden , bloois heofis en ongc-

gort den Hove in den name van den Graaf en Gravinne om vergiffenh te hidden , en te

betalen tot beboef van den Capclle van Sint Tvo
, Jiaende binnen den zehen Hove al-

hier^ en bet Convent van de Jacopynen alhier in den Hage ^ en der Vrotitven kcrkc flaen-

de te V Gravefa^ide , achtien pond van xl. grn. '/ pond^ &c. En in een andere Scn-

tentie van den 6. AugulU des zelvcn jaars , werd een zekerenj^w Pieicrfz vauOoJl-

dom gccondemnceit , een waflb kacrs wcgende 4 pondcn, te brengcn \oox Sl>ite

Tvo, Jiaende in de Capclle van den Hove , &c.
(/j) Zie Scntcntie van den Hove van den if. Julii if if , waar by Gerrit van

Raaphorjl en zync mede-hclperen , wegens het ontfchakcn van JuftV. Catbarina de

Grebbcr, onder anderen gecondemneert werden, dat zy fullenkomen "voor den voorfz
Hove in linne klederen , Moots boofds , barvoets , biddende den voorfz Hove in den navie

VAH onfcn Genadigen Heere, em vergiffcniffcy en voorts fonderen op V altaar van Sinte

TV9
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het zehe boete te moeten docn. Ook vind men liog genoemt het

Jlltaar I'an de ^even JVeeneii:, llaande aan de noordzyde van de ka-

pelle; dog of dit het voorfz lioog altaar 2y , dan een afzonderlyk,
dur\en \\ y niet bcpalen. Op dat altaar had Mr. Vincent Cornelts-

zoon van Micrcp , Treforier-Generaal , in zyn leven gelHgt eenen
dienll met den kll van drie Millen ter weeke ; over de begeving
van welke 5 met den Deken en Kapitulairen in den jaare 1551 een
verdrag wierd aangegaan , te zien agter deze befchryvinge ondcr de
letter "X.

Kiet min vermaart was deze kapel door de l^egraafplaatzen der Begra.if-

Vorften en andere aanzienljke Perlonagien ; want men zag aldaar in vanVo"
voorige tyden de heerlyke en pragtige tombe door llertog Aalbert fiei)ke

'uan Beycrcn ter eere en gedagtenille van zyne eerfte egtgenoot ,
enande-

Vrouw Margareta , dogter des Hertogs van Brigen , aan d€ noord- naame

''

zyde van 't hoog altaar opgeregt, waarin die godvrugtige (i) Graa- periona-

vin, na dat ze in den jaare 1386. haar leven hadde geeindigt:, begra- g'^'"-

ven is geworden Qk). Hy zelf wierd ook nadcrhand , als hy nu
ten ouderdom van 74 jaaren geklommen en deze Landen eerlt als

Kk 3 Ruwaard,

Tvo in de kapeUe alhicr op V Hof , drie eeuwige m'JJ'en , en noch geven zekere glafeii
,

waardig tot tieri pondcn grooten Flaams toe^ in de groate Zalc van den vom'fz IIovc^ Sec.

gedrukc onder de Sententien en gewysde zaakcn van den Hogen en Piovintialcn

Rade, in 410. Ao. i66z. pag. 231. Comelis van Scbewuif/gen , Secretaiis myns
gen. Heeren, wierd op zyne confeflie, van dat by een valfch Mandcmcnt tot zyn
eigen behoeve gcfchrcven, bezegelt, en door eenen, geen Exploiftier zynde, doen

executeren had, by Sententie van den Hove, gedagtekent den 1 1. Deccmb. 1484,
gccondemneei't van zyn ampc gepriveeit en inhabil te wezen , vergiffenis te bidden

voor Sinte 2vo in de Hof-kapelJlaende , een waffchcn kaeife van
3
pond te ontfte-

ken , nevens drie ponden Vlaems in geld , en nog in 100 Lecuwen a f fehell. ten

behoeven van mynen gen. Heere; gercgift. in 't Memoriaal- en Sententie-bock gcr

quot. T. fol. 127. verfo. Die van Purmerende in den jaare 1475. oproerig zynde

gcweeft tegcns den Heer van Montfoort, als Hcere van Purmerende, wierden by
Sententie van den Hove in dato 22. Januarii 147} St. Curia gccondemneert

, „ dat

a, acht notable van der voirfz llcdc van Purmcieynde , bloots hoofts en ongegort

„ commen fullcn voir den voirfz Hove van Hollant, elc een keerfle van een pond

„ wafch hebbcnde in hoir regter hant , en den voirfz mynen Heer den Grave van

J, Winccller, Stadhouder-Generael en myn Heeren van den Raide in die name

„ van mynen genaden Heer over hoir knyen bidden om vergifFenifl'e, en die kecrfen

„ in die ftate brengcn en ufferen vocr dat heyiig ivaerdc Sacrament alhier in onfer Lie-

,, ven Vrowwen Capelle ten Hove in den Hagc; enz.

(/) Phil, van Leiden in zyn boek de Reipubl Cur. 13 forte Princip.Cafu LXXlH.
pag. 249. getuigt van liaar in dezer voegen : Et [creniffnna ejus (Albcrti) uxor^

Margaretha ,
qux Deo dcvota , fobria [jj cafla confilio vmlto pallet , weriJe di£ia fe-

cunda Theodora j qua pratextu charitatis concepts proprias fubjiantiai mn cejj'at

impertiri-

[k) Groote Chronyk, divif. CCXXX. en Goudh. pag. 405*. VeMcnaer^ Chron-

pag. pp. Scrivcr. Befchr. der Graven van Holl. fag. 378. De Carmelit Jan vnn Lei?

den in zyn XXVI. boek.^ kap. 37. tekent mede aan, dat Margriete^ dogter des Her-

togs van Briga^ godzalige vrouiv van Hertog Jelbregt, in 'tjaar 1 38f op den 14. dag

veor de Fajien is overledens 'twelk moet verftaan werden na den loop van den •

Hove , dat is 1 386 na gemecn fchryvcn. Zulks dat Veldenacr grofFclyk dwaalt,

als hy in zyne Chrenyk van Holland .^ uitgcgeven door Boshorn , pag. 94. zegtj

dat Frowwe Margriet van Bry , Htrtog Mhscbts eerfle viyf^ in i yjx fiierf.
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Ruwaard , daarna als Graaf den tyd van 46 jaaren geregeert heb-

bendc , op St. Luciendag in den winter (zynde den 13. Decem-
ber ) des jaars 1404 was overleden , by deze zyne Gemalinne ge-

plaatft (/).

Ende gelyk Vrouw Jacoha door het ongelukkighuwelyk metHer-
tog Jau van Braband m diQie. kapel {m) den grondllag hadde ge-

legt van haare onrull en rampzaligheden , geduurende den ganfchen

loop haarer rcgeeringe , zoo verkoor zy dezelve wederoin tot dc
plaatzc haarer rultc, wannecr deze groote Prinqes in de bloem haa-

res levens, van de haaren veragt en verftooten en allcrlei wcder-
waardighcden , ja zelfs armoede en veel hardzeer hebbende uitge-

ftaan , op het huis te Teilhigen by Sakfenheim op St. Dionys avond
dcs jaars 1436. door droefheid en gequel haare dagen eindigde^wer-

dende na de gctuigeniire der Schryveren ( w ) » rn^t veel pragc en
eere in de lior^kapel by haaren groot-vader Aelhert begraven. Van
deze i'choone tombe is jegenswoordig niet dan een geiing overblyf-

zel te vinden. En zoo men Veldenaar (0) geloven mag, van wien
andere verlchillen, zoo is 't gebeente van Ckx^iS. IViUem den Fierden^

die ten Vriefen bleef, door een voorfpoediger oorlogstogt van Her-
tog Aclhert en zynen zoon Wtlkm , uit St. (Jdulphus klooller in

Vriesland , daar de voornoemde Graaf voorheen begraven was , ge-

haalt, en op nieuws met veel heerlyker uitvaart in deze kapel ge-
plaatft.

Beeke- Men kan uit zekere Sententie van den Hove van Holland , gewe-
nis van ^gn in den jaarc 1464 klaarlyk afneraen , dat in dezelve Kapelle is

j^^bl geweefl een flatue of een beeltenis van Vrouw Jacoha , en dat eenen
in deze 2)/r^ <van 1)uvefWoirde zig vergrepen hadde , met ter gelegendheid
kapel. van dezelve zeer zmadelyk van die Princes te fpreken. 't Welk

qualyk genomen , en hy daar over zig aan de uitfprake van den Ho-
ve gefubmitteert hebbende , in een boete van 31 goude Leeuwen
gewezen wierd. De Sententie zelf , geregiilreert zvnde in het Sen-
tentie-boek G. fo/. iiz rerjo ^ als beknopt zynde, laaten wy hier

volgen.

„ Alfoc

(/) Reygersberg , Cbronyk van Zecland^ i. deelypag. I7f. VclJcnacr, Chron.

p^g.99. Scn\ier. Bejchr. van lie Graven van Holl. pag. 388. 390. Oude Hollandfe
Chron. dk'if. ij. kap. r8. of Goudhoevcn , pag. 41^. zegt , dat Hertog Aclbert
is overleden op St. Fainvelsdag in den winter des jaers 1404 , dat is op den 2f. Ja-
nuarii i40f na 't gemcen fchryven.

(»;) Oude Holl. Chionyk , divif. 16. kap. 6, of Goudhoeven , pag. 4^7. vcr-

haak , „ dat de Deken van der Capclle in 's Gravcnhage trouwde Hertog Jan van

J,
Brabant en Vrouw Jaceba van Beyeren in tegenwoordigheid van hare moedcr,

„ Heere Philips , Burchgrave van Lcyden, Heere van Waffenaer^Heer Hcndrik

„ van der Lecke en zeer veele Edele Vrouwen en Jonkvrouwen, 6cc.

(w) Oude Holl. Chronyk , divif. z8. kap. 14. of Goudhoeven, pag. 45 J». Scri-

verius, Befihryv. van de Graven van Holland
., P^S'^^V- z^gt j dat ze daags voor

St. Denys is overleden} en pag. ^Zf. In 'tjaar 1435. den 8. Idus O£lobris maekte de

vermaarde Froww Jacoba van Beyeren een einde van haar levcn.

(0) Chron. in 't leven van Herteg jielbcrt^ pag. 96.
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5, A Lfoe Dire van Duvenvoirde him gefubmitteert heeft in 't zeg-

55 Jl\ gen 5 arbitrage en Ordinancie van den Hove van Hollant van

5, alfulke onbetamelicke en onbeiioirlicke woirden en manieren als

5, hy voir den zelven Hove onlancx gefproken heeft op die Statue

5, en reprejhitat/e van ivylen Frouive Jacob van Holland fallger ge-

55 dachtc/i, fiaende die in die Capelie van den Hove alhicr 5 en heeft

,5 die voirn. Dire geloeft vafl en van wairde te houden alle 't guendt

55 dat by den voirl'z. Hove dair van vuytgefproken , gefententieert en

5, verclaert fal vvefen, gelye dat by den fubmiifie dair van gemaid
55 al in 't lange biyken mach. SOE 1ST, dat 't voirfz. Hof over-

55 gewegen alle 't guendt dat tot defen materie dienende was en fon-

55 derlinge dat die voirn. Direk als die voirlz. woirden gefchiet wa-

5, rcn voir den zelven Hove bekennende fyn misdaet , omme ver-

5, giifenilfe biddende was 5 in den name en van wegen myns voirfz.

55 genaden Hecre gewyfl en gecondempneert heeft , wyll en con-

55 dempneert mit defen jegenwoirdigen en by fentenfie arbitraele
,

55 dat die voirlz. Dire den lelven mynen genaden Heere voir zyne

55 voirfz. misdaet geven ende betalen fal die fomme van xxxj. gul-

5, den Leeuwen tulFchen dit en den eertten dach van Decembri
3, naeftcomende in handen van Jan Lodyc 5 ontfanger van den Ex-
5, ploiten. Actum vier dagen in Augufto Ao. M C C C C. LX 1 1

IJ.

„ Piefent Gniythiijfe ^ Alcmade^ Affendeljt-i Haelwjn-^ Eycke^ Bou-^

„ vcrye en IFerve.

X'^^anneer in den jaare i45'9. Vrouwe Janne van Poix-, Vrouwc
van Brinieux, eerite bedgenoot van Heer Jan Heer van Lanmy ,

vStadhouder van Holland , in den Hage een einde van haare dagen
maakte5 wierd deze kapel haar tot een ruftplaats gegeven , alwaar
men voor dc troubelen haar grafchrifc in de Franfche tale nog plagt

te zien (/>). Ook wicrd in den jaare 15:89 in dezelve kapcl begra-

ven jonkvrouwe Francois van Egmond-, dogter van den ongelukki-

gen Graaf Lamoraal van Egmond , die onder de itrenge Landvoog-
dy van den Hertog yxs\Alba te BrulTel is onthalll, zynde deze jonk-

vrouwe alhier in den Hage , daar ze woonde , ongehuwt overle-

den C^}- -E^ o^ geen meer andere op te haalen, zoo zullcn wy
als tot een fot op deze begraaf-ceel nog llellen Vrouw Geertruid van
Swkten, jongfte dogter van Heer Adriaan van Sivieten -, A". 156^.

een der Verbondcne Edelen te BrulTel. Deze laatil getrouwt aan
Heer Jan van Loon, Collonel en Gouverneur van Ooltende , zoon
van Mv. Pelgrim van Loon 5 Raad ordinaris in den Hove van Hol-
land, in den jaare 1610 llervende , wierd in deze kapel ter aarde

gebragt , hebbende Jiaar en haar mans wapen aldaar nog lang ten

toon gehangen. Eindelyk verftrekte ook deze kapel aan den alom-

me vermaarden Staatsdienaar , Heer Jan van Oldenbarneveld tot eene
rultplaats, na dat hy op den 13 Mci 1619 zyn hoofd door beuls han-

den op een fchavot had moetcn verliezen. Hy wierd dien zelven

nagt

{p) Goudhoeven, pag. lOo. S. van Leeuwen, Bat. IlJuJlr. p. 1 1 if

.

\q) Goudhoeven , /. 113. S. van Leeuwen, Bat. Jllufir.pag. P54.
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nagt , na dat het lighaam gewairdien , gezuivert en met het Iioofd in

een walfen kleed , in een nieuwe doodkilt van behoorlyke lengte ,

o-elegt was, met weinige ceremonien in 't byzyn van verfcheide per-

zoonen in deze kapel by zyne dogter eerlyk bcgraven (r).

Dezelve Kapel is in 't jaar i6^z afgebrand, dog naderhand weder
opgebouwt, en wel inzonderheid zedert den jaare i(>2j, wanneer

ze door de menigte der Franfche Gereformeerden , die cm de ver-

volginge ter zaake van den Godsdienft uit Vrankryk hunnen toeviugt

herwaarts quamcn nemen,te klein wasgeworden,meer dan de helfte

uitgezet en vergroot ; en heeft de gemelde kapel , dewyl die van de
voorfz. natie alleen haaren godsdienft daarinne oefFenen, nadien tyd

den naam van de Franfche kerke behouden (s).

(r) Goudhocven, Nederl. Gefchiedemjfen .^ o^ Fervolg van de Hollandfche Chren.

pag.mihi ifS. Uitenbogaart , Kcrkel.HiJi. pag. ill
i.

G.Er&ndty Hi^or. van

de Rcgtsplegingy pag.2-i6. en 219.

(s) Zie verders hierna onder het VIII. Hooftftuk Niewwe kerk , artikel Fran-

fche kerk.

1

VI. HOOFT.
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VI. HOOFTSTUK.
Onderzoek door wkfi en ivami^er de St. yacohs kerk gejiigt zy. Ram-^
pen en onheilen dezelve o^cergekomen. Hoe zc zig van biiiten en bin'

lien opdoed. Gefchilderde glazen. Het Choor. De ivapenen van de
Ridders van V Guide flies j en verbaal by nvat gelegentheid dezelve

aldaar zyn geplaatji. Uittnitntende Tombens en andere cierlyhe ver-
hevene graftekenen. Inferiptien. IVapbien. Orgel Tajerekn van
Gildens , wanneer en oni ivat oorzaak daar gebangen. Broeder-^

fchappen van St. Jacob., V Heilige Ki'iiis, 't H. Sacrament en ande->-

re. Getyde- en H. Geejl-Meejlers eertyds in deze kerk in aanzien.

Groot getal der altaaren. Verfrheide Kappcllanyen en Vikaryen daar
aan gefondeert. Beelde-Jiorming in deze kerk. Natnen der Tajioors
in de Roomjch-Katbolyke tyden en Leeraars na de Reformatie. Ver-
bandelingCy hoe bet Kerkelyk bewind en bejiier tans beftaat. Kerk-
MeeJlerSi Rent-Mcefler en Kojier by ivien voorheen en tans aange-
Jielt nvorden. Tyd van de inwydinge van de Kerk. Ferfcbeide Ka-
pellen , en onder anderen die van de Heeren van Affendeljt. Ver^
baa/ van een aanmerhelyk voor'Oal in den jaare 15-14. /// deze kerk
gebeurt.

DE GROOTE of St. JACOBS KERK.

A dat wy nu befchouwt hebben het Hof met des-

zelfs omtrek , en 't geene verders daar toe behoort,
midsgaders de Hof-Kapellcj zoo zullen wy over-
gaan om te befchryven de verdere Kerken ert

Cieeftelyke gelbgten, zoo die eertyds alhier heb-
ben gel'taan , als die jegenwoordig nog gevonden
werdcn ; onder welkc de eerfte plaatze verdient de

Ilooft- of I'arochie-kcrkc, eertyds toegewyd aan den Apoftel Jaco-

bus als Parroon en Be'cherm-Ileillg der zclve , en daarom genaamt
de St. Jacobs-Kerk.

Eoxhorn ( a ) en andere laatere Schryvers (b)., die hem in dezen
hebben nac,evolgt , llcllen voor een vafte waarhcid ter neder , dat

deze kerke zoude gelligt zyn door Hertog Aalbrecht van Beyeren in

den jaare 1399? zondcr nogtans by te brengen eenig bewys , waar
op dit hun gevoelen zoude ruften. En nadien ons zelf mede geene
zodanige prcuves zyn voorgekomen, zouden wy zeer bezwaarlyk

dit gevoelen konnen toeftcmmen ; ten ware men door het ftigten

wilde te kennen gevcn , dat Hertog Aalbert de kerke , tvelke be-

L

1

voorens

{a) In T'heat. FJoIl. pag. ifi. oi Toned van Holland
.,
pag. jjy. Dog Goudhoe-

ven, pag. 97. drukt den tyd niet uit , maar zegt alleen , dat dc hooft-kerk ajdaar

is begonji te fitndcren ten tyde Hertog jielbregt van Beyeren.

(?) Vollenhove in zyne Poefye^ fag. 348. J. van der Does , Befchryvinge van
'sGravfnhiigey pag, 5)4.

Onder-
zoek
door
wien en
wanfteef

de St.

Jacobs
kerk gc
fligt zy.
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Dat'eral
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britfvaii
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Ten
tweedcn
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Funda-
tie van

voorcns hier ftond ( want dat 'er ccne geltaan hebbe , mccncn \vy in

't vervolg klaar te zullea aantooncn) van Jiout, gelyk wel het gcloof-

baarftc is, hebbe verandert in ikon i c)^ of dat hy dczelve van ccn

kleinder omtrck in den gcmelden jaare 1399 '^'^n nieuws tot die

grootte en geltalte licbbe uitge/,'.t, vvaar in men dczclve jegenwoor-

dig befchouvvt. Immers dat voor dien tyd alhier eene Pitrochie-kerk

voor de buuren en inwoondcren de/er \'lekke 7,y geweeit , is ten

hoogftcn vvaarfchynlyk , om dat in gecnen deele te vcrmoeden is

,

dat (ie llaag (die door iiet toevlocicn van verfcheide neering- en
handwerk-doende luiden, tot een zecr aanmcrkclykc liuurt was uit-

gedegen, zulks dat ze al voor den jaare 131 1 eencn afzondeilyken

Schepen-ftoel voor de gebuuren iiadde bekomcn, gelyk wy ter zyner

plaatze zuUen aantoonen ) tot den jaare 1399 van eene kerke , om
den Godsdienlt te plegen , zoude zyn ontbloot geweefl. "V^'ant de
Ilof-kapel, de eenigfte die in vroegcrc tyden bekent is gevveeft, was
van een klein begrip,en byzonderlyk geltigt tot dienilvan den Graaf
en zyne llofgenooten.

Maar om niet by vermoedcns te blyven , zuUen wy verder zeggen,

dat ""er lang voor de bellieringe van den Huyze van Reyeren alhier

eene Parochie-kerke is geweeit, nademaal wy in eenen zekeren brief

van den jaare 13 11 (^), niet alleen genoemt vinden Broeder Hiigben

Frocbipape in die Hagbe , 't welk nogtans genoeg zoude zyn , nadien

het kennelyk en buiten alle tegeni'praake is , dat , daar een Pa-

rochie-pape is , 00k gevoli;elyk eene Parochie-kerke moet zyn ; maar
dat ook in den zelven brief woordclyk werd gemeld van de kerke in

die Hagbe ; in zoo verre , dat eenen Heyne van Loon aan dezelve

kerke jaarlyks maakt vyf fcbeHinge11 , en aan dc Frocbipape vyffcbel-
lingen, tc gbeldene in Foorjcbotcr- en Valckenhurger-niartl. ]\iaar ten

anderen, zoo is nog voor handen een fondatie-brief eener Kapelle-

rie, door den Abt van Middelburch in den jaare 132.6 gevelligt, en
gedoteert op het altaar van de Maagd Maria in de Farocbie-kerke van
den Hage-, voor de zielen van Graaf /%m, deszelfs Vrouwe en an-

dere voor-afgeftorvene Graaven en Graavinnen , wclken fondatie-

brief tot nog toe , onzes wetens , niet gedrukt , v^'y hier zullen in-

lyven.

NOs NICHO LAUS miferatione T)ivinaKylbbas Mojiajierii bea-

te Marie in Middelburch Ordinis 'Premonjiratenfis notum facimus

univerfis , quod nos mediante confenfu aliijuorurn conjraPum nojiri Con-

ventus

{c) Nadien het in de eerfte en eenvoudige tyden hier re Lande de gcvvoonte

was, de kcdcen en andere gecllelyke geiligten van die lloffc op tc rcgten , waar
van ons tot vooibeeldcn kunncn diencn de Nicuwc-kcik re Delft , de Hoogland-

fchc otSr. Pancras-kerk re Leiden , de groote of Sr. Laincns-kcrk re Rorrerdam,

en andcre in andere lleden en plaarzen meer, welke eerll van hour zynde gemaakr,
naderhand in laareie ryden , wanneer dc ingczerenen in rykdom vcrmeerderden,

de bouwkunde aannam , en inzonderheid de groors- en rrorsheid der Gceftelyken

in hooger rop bcgon re ftcigcren, van fteen gebouwt zyn. Blcyswyk , Bcfcbryv.

•van Dclflypag. ip5. Orlers, Bejchr. van Leiden ^pag. 104. Erfgravclyke Bedien. in

Holland , pag. fjf . Veldenacr, Chron. in 't leven van Vrouw Margi iet, frt^. 88.

{d) Zie dczen brief in 't gcheel hier na ondcr dc levter y

.

I
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'ventus ad 'Dominicum ctiltum aucmentandutn in falutcm& remedmm r.ni- eeiie Ka-

marum 'Florendi quondam Comitis Hollandiet Zelandie^ 'Dominique iri- P'^'''^'f^

fa , Beatricis ejus uxoris & Johannis ifforum filit , nee non johannis lochie-

quondam Comitis tiaynnonicy HoUandie-i Zelandie T^ominiqne trijie cr i;erkc

Philippe ejus uxoris, Magifiri Wilhelmi di^i Loef ac omnium benefac- yan den

torurn noftrorum decrevimus fundare ac ponere Capellaniam in altari bea- voorde
tijjirne Det Genitricis ^irginis Marie in Ecclcfia Parochiali de Ilaga lieievan

ipfuis quidem Matris Ecclejie jure in omnibus falvo , jic quod in dido ^
"''^.

altari exceptis mifjis que quinque vicihus infiptirnana ad minus fieri con- HoUand
fueverunt in Ecclejia "Parochiali de Haga prefata , tres fiant ad minus &c.door

miffafpeciales & indotem feu donationem certam & perpetuam di^e Ca- ^'^okes

peUanie, prevocati altari dedimus & prejentibns ajfigvamus & damm jvij^dd-

decem libras Hollandicas certoriim reddituum annuatim^ de quibus fex li- burg.

bre recipientur & fohenturJingulis annis de agrisfeu terris in 'Parochia

de Vlaerdinge77//x nobis perjcabinos de Vlaerding appropriatis pro quiU'

quaginta libris Hollandicis quas Wilhelmus de Anglia nobis debutt ex

parte Magifiri Wilhelmi dihi Loef bone memorie , de quibus Wilhel-

mus de Anglia prenotatusfa nobiscum convenit , quod de ipfis folvet c^
dabit nobis fex libras Hollandicas annuatim. quas prediSle Capcllanie af'

Jignavimus ) donee ipfas quinqiiaginta libras Hollandicas pro-mptuarii^ de-

nariis redimat , prout litteris jitper his omnibus confe^lis p'.enius contine'

tury & fi quidem Wilhelmus qtiinqnaginta libras Hollandicas folverit

prenotatas , tunc faciemus cum cisdem (ex libris Hollandicis in certis red-

ditibtis annuis comparari ad opus Capellanie memorate & alie qnntnor li'

bre Hollandiee refidue de decern libris Hollandicis dotts predtRe Capella-

nie folventur fmgulis annis de domo nojlra lapidea fita in Haga& d-' ejus

area quam Johannes de Walatera ad prefens inhabitat , donee easdcm

quatuor libras Hollandicas in aliis certis bonis , rcdditihus aymuis de-

monfaemus diBe Capellanie 1^ fatis firmitcr affignemns omnchiqtie defec-

tum qui prenotate doti feu dotationi prediBe Capellanie contmgit usque

ad decern libras Hollandicas annuatim promittitnus adimplere jure colla-

tionis prediiie Capellanie apud nos ir nofiras Succeffores i^bbates Mo-
nafierii de Middelburgo perpetuis temporibus rernanfnro , in cnjis rci tef

timonium figilhim noftrum prefentihus eft appenfum , fupcrfcriptioncm hu-

jus vocahull annuatim ferius fa£iam approhamus. 'Datum anno 'Domini

M. CCC. vicefimo fexto in Feria beati Bartholomei t^po/toli.

En W}^ vocgen wyders hier by den brief van Graaf IVillem den III.

waar mecic hy den voorgaanden heeft beveftigt , en alzoo de fonda-

tie van den Abt Mkolaas ter uitvoeringe gebragt.

„ TTTY Wilkm Grave van Heynnegouwen «Scc. maccken condt -A- Hevcnr-

„ W len luden, dat onfe ghetrouwe Hair Niclays by der ghehen- f^'"*^^

„ ghenille Goidts Abt van Middelburch hy onfen oirlove , cnde voor-

j, goedtdencken ghemaeckt hevet eene Cappelrye te verdicnen /// die gaande

„ Procbikeirke van der Haeghe op onfer X'rouwen Outair die hy *o"^«t'^

„ ghedoteerdt Jievet van fomme goedc , dat hi onder haddc van

„ Meyiler Vf^illem Loeff^ende van anderen goide, alfoo als die bricff

„ hout van der dotacie daar defe bryeff doer ghcitceckcn es , w elcke

„ Capelrye in alien manyeren, als fy ghefet cs, ende dotcert , wi
LI ^ wil-

tic.
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willeii hclpen vorderen, ende ftercken om Goidts dienfl te meer-

ren Ende beveelen alien onfen Bailjuwen , ende Scouten ende

and'ers die nu Hen , iof hier nae wefen fuUen , dat fy aliulck goit

als tote defer Capelrien hier befet es , jaerlyck doen uytrcyckenen

ende berechten den Capellaen van der Capelrycn fonder eenich

vvcderlcgghen. In oirconde &c. Ghegiieven in den Haeghe, op

den faerbdach, in 't jaar ons Ileeren duyfendt drychondcrt zes en

twyntich.

"Wy zuUen ter meerder overtuiginge en kragtiger wederleggingc

van Boxhorn, daarby voegen nog eenen tweeden brief, die,lchoon

niet van zoo veel oudheid als de voorige , egter met het gctuigenis

van Ilertog ^albert zelf in den jaare 1388 bewyft, dat eenen Mr. 7o-

ris hi fiiien leveiideii live-t en gevolgelyk voor date van den hnt^, eenc

Cape'ric badde gemaefl op V Heylich Cniys Outaer in de kerke 'van dtr

Hage. W'aar uit dan onwederfprekelyk volgt, dat 'er in den Hage

voor den jaare 1399 , de tyd van de vermeende lligtinge dezer jegen-

woordige kerke, al eene kerke is geweeft ; de woorden van deze

acle insgelyks tot nu toe , zoo wy meenen ongedrukt , zullen wy hier

laatcn volgen.

„ AELBRECHT, &c. doen condt alien luden , want Mcefier

„ x\ J(>n^ ^^rie Capelrye gemaickt heeft op Y HeyJkh Cruys ou-

tair in der Kerke van der tiagbe , van twintich ponden HoUants

tsjairs die hi Heer IVilkm Gen^ytsz gegeven heeft, dair hire tien

pont 'ts jairs bi finen levende lyve in minrenille van die 20. 1.

jairs voirfz. of bewyll heeft an zekeren renten , Ende om dat wy
fulc goet en erfnifle als hy after him ghelaten heeft, aengetaft en
genomen hebben , overmits dat hi geen erfnamen en hadde bin-

nen onfen Landen , foe hebben wy Ileeren Willem Gberritsz

voirfz. bewyft tien pont Ilollants 's jairs op onfe Rentmeelterfchap

van NoirthoUant. Ende ombieden onfen Rentemeefter van Koirt-

hoUant , die nu is of namaels wefen fal , dat hy Heeren Willem

voirfz. of den ghenen die die voirfz. Cappelrie hebben fal, alle

jair wtreyke en betale die tycn pont Hollants t's jairs voirfz. tot

Voirfcoten en Valkenburgher mard ter t3't toe dac wy heiii die

voirfz. renten an anderen zekeren goede bewyfl hebben , en daer

of neme fyn brieve van quitancien om voir ons dairmede te reke-

nen. In oirconde &c. Gegeven in den Hage feile en twintig

dage in Aprille in 't jair ons Heeren M. CCC. acht en tachtich.

35
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Hoe zeer nu daar nit dan blykt, dat 'er al voor den jaare 1388,

ja voor het jaar 13 11 alhier eene kerke is geweeft; zoo konnen wy
egter nog niet toegeven , dat het tegenwoordig lleene bouvv.ge\^ar-
te door Hertog Aalhert in den jaare 1399 zoude zyn gebouvvt ; de-

wyl wy in eene oude Hollandfche Chronyk in de vyftiende eeuw
met de hand gefchreven, en by den zeer geleerden Heer Profellbr

Anth. Mattheus uitgegeven (c) , aangetekent vinden , dat in den

jaare
(f) Jnak£l. Ftt. jEvi , tom.I.pag. 80.
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jaare i4or. ontrent finte Lauremdag hora nona ( ten negen uuren )

die kerke van den Uage n^erhernde ; 't welk waar zynde , gelyk 'er

geene rede van twyftel is , bezwaarlyk te brengen is tot eene tim-

meringe, welke door Ilertog Aalbert in den jaare 1399- zoude zyn

gedaan , nadien niet te denken is , dat zodanig zvvaar gebouw , bin-

nen zulken korten tyd zoude hebben konnen werden voltrokken.

Behalven dat deze kerke in den jaare 1434- al zoo veroudert en

bouwvallig Was , dat ze niet langer Itaandc kondc blyven , in voe-

gen dat iiertog Philips van Bonrgondie , die van den liage oftroyeer-

de om hunne Parochie-kerke te mogen vernieuwen ten kolte van de

Ingezetenen , als uic denvolgenden brief te zicn is, welkcn, fchoon

op meer dan eene plaetze gebrekkig , wy den Lezer hebben willen

mede deelen.

In 1401
is de

Kerk
vei brant.

Was in

143 +
al leer

boinv-

valliJ.

5, T)HILIPS, &c. Grave van HoUant, &c. doen condt alien lu-

5, X den, alfoe onfen Bailliu , Schout, Gerechte, Kerkmeefteren

„ ende Ibmmige van de eerbaerfte , notabelfte en rycxfle van den

5, Hage onfen getrou\^'en Rade geftelt, &c. inder wacrhcit te ken-

„ nen gegcven en claerlic ondcrwyft hebben die onderbcyde ende

„ cranckbeyde van de parochie kerke in den Hage voirfz. ende hoe dat

„ zy Jeer hedncbt [yn dat fy die niet langer en fallen Jiaende mogen hou-

5, den , en dat meere fcade en queifinge dair an gefcepen is te ge-

fcien ende te comen , dat fy geerne voirhoeden fouden , en dair-

omme fo hebben fy meyninge by rade en advyfe van Meyfters die

hun des werks verflaen , an de vooirfz kerke te doen tymmeren
en vverken ten minften coite , ten meeflen ooirbaer en profyte

,

een niewe wark, grotelic dair toe dienende, 't welc fy goedelicx

niet doen noch volbringen en konnen fonder die hulpe en byftan-

dichede van alien onfen goeden luiden , gemeyne buyren en on-

derfaten der kerken voirfz , gefeten in den Hage en Haegc-Am-
bocht , niettegenlkende dat onfe lieve Suffer die Hertoginne iri

Beyeren, Gravinnevan Oitlervant, jaerlicx feker gelt in aelmiiTen

totten voirfz timmeringe gegeven heeft , ons oitmocdelic vei foe-

kende dat wy daer op voorzien wouden , ende om dat wy willen

ende begeeren altyts Goidthuyfen byfiandich en behulpich te wc-
fen , als wy gunttelickfle en vlytelicklte mogen , foe ontbieden wy
en bevelen mit ernile alien onfen goeden luyden , gemeyne buyren

en onderfaten woenachtich wefende in den liage en Ambochte
„ voirnt., en eenen yegelicken byfonder,dat fy ter tymmeringe van

5, de kerke voirfz, aengellen dien grooten noot en gebreke die dair an

„ fyn,geven alfoo veer en alfoo veel als op him l^y onfen Bailliu,Schout,

„ Gerechte, Kerkmcyfters en die meelle menigte van de notable,

„ eerbaerfte en r)4fte van den Ilage voorf/, na grootheid hoirer

goederen redenlic getaxeert en omgefet fal worden tot elken we-
ke te geven en te bctalen de proeve die by hem dair toe gcordineert

en geltelt fullen werden. Ende of yemant dacrinne wederfpannich
'

en overhorich ware , en niet geven en bctalen en woude , dair hy

op gefec ware , of den geenen die geordineert fallen wefen die

voirfz fettinge en kerkgelt te gaderen en op te beuren
, quade of

onredenlicke woorden gave 5 fo ontbieden wy voirder en bevelen

L 1 3 „ onfen
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3, onfcn RailjujSchout en Gherechte van den Hage voirfz, op aides

„ ly van ons Jioudendc fyn , dat fy fonder eenich verdrach dat in-

5, lialcn cndc gecrygen van de wederfpannigen en onwilligen twee

5, Ibhat an gelde ot vier fchat aen pande , tn boven defen de voorfz

„ onwillige en wedciipannige gehieden van onfer wegen in te leggen

5, ten huyicn ^ an den lyncn ter tyt toe dat Jiy tegen ons gebetert fal

„ bebbcn die oveihoerigheit ons geboits, 't fy met woirden of an-

„ ders. In oirconde &c. Gegeven den leften dach in Maerte A".

„ M. CCCC. XXXIV.
Weshalven wy ''t eenemaal in twyffel ftellen of de7.e kerke wel by

den gemelden Hertog in den voorfz. jaare gelligt zy geworden.

Alvoorens tot de bcfchryvinge van het gebouw te treden , zuUen

wy kortelyk ophaalen , dat deze kerke boven den brant des jaars

1401. nog een gclyk lot in laatere tyden tot tweemaal toe te beurt

viel , Jioewel door verfchillende oorzaaken en toevallen Eerflelyk

in den jaare ifi8. , wanneer Maarten van Rojjem •> Krygs - Overlie

des Hertogen van Gelder, door den rykdom der inwoonders dezer

Vlekke , en met hoop om een goedcn buic te zullen maken , aange-

moedigt zynde, met i5'oo mannen, van Ucregt af den Rhyn neder-

zakkende , den Ilage deerlyk uitplonderde , verwoefte en brande ,

tuertccrdc de 'olam dej'e kerke met de fverfierfeleii en daar tievens dert'ig

hiiyfeii { f ]. En ten tvveede maale leed de zelve geen minder ramp
in den jaare 1539 ^P ^^>^ ^^ Oilober door den donder en b/ixem ,WQ\ke,

volgens getuigenis van Reygersberg (g ) zoo groot en fivaar ivas:,dat

de blixem in de kerke van den Hage komende, de ze/ve geheel deed ver-

branden\ en daar gefchiede ^ zegt hy verders, groote Jchade infilver-

werk en in koppen , en daar verbranden 00k wel veertig hiiyfen. De
Hiltorie-fchryver Pieter Bor in zyne Nederl. Hiji. (h) dezen brand
insgelyks verhalende , tekent aan , dat dezelve gefchiedde den zp. De-
cember met deze volgende omftandigheden : „ In den jaere i5'39deii

,5 19. December welende macndag des avonts ontrent 6 uuren is

5, deur een groot verfchrickelyk onghewoon onweder met donder

55 en blixem 't vuer in 't opperlle van deze tooren ontftooken , en
„ wierd met een noord-welten wind , die zeer fterk waeyde , de

55 geheele kerke verbrand, met een groot deel huyfen, flaende aen

55 de zuyt-ooltzyde van dien 5 en ook eenige huyfen in de Spuy-

„ Ilraet , 't welk wonderlyk en feer verfchrikkelyk was. Hier op
35 heefc hy dit volgende Jaerdicht gemaakt.

Groot
gevaer

van de

De kerCk Van V GraVenhaeC]) IVerde Verbrant sChler
In Winter Maent door Godts CraCbt en bant fler.

"Zeer deerlyk flond het met dit hcerlyk gebouw gefchapen in den
jaare lyax., wanneer op den . . . Maait des avonds ontrent elf uu-

ren

(/) Montanus in zyne byvoegzelen op Guicciardyn, pag. 234.
(g) Kronyk van Zccland^ i. dcel

,
pag, 4(54,

{b) IX. boekop't jaar i^-)6.



VAN 'sG R A VE N-H A GE. V. IIooftst. xjp

rcn de blixem in het toppunt van den tooren /loeg (waar van ik
oog-getujgc ben geweeli;) dreigende hec zeive geheel en alteverlUa-
dcn, 't welk, na alien fchyn , ook zoude zyn gefchied, zoo niet de
vlam

, weike in den appei al hadde gevat, in tyds ware geftuit door
de vlugheid eens burgers, die in der yl komende toeloopen , na bo-
ven klom, en, zonder eenig gevaar aan te zien, den brand uitdoof-
de met eenen nagt-rok, dien hy gevallig aan hadde , waar by nog quam
de goede ordre en wakkerheid van een deir Burgemeeileren in dien
tjd, zul.\.s dat dit gebouw byna zonder Ichade bewaart bleef.
Deze Kerk, na zoo menige onheilen, ziet rtien tans haar hooft

volkomen opheften, en kan metregt onder de fraaifte en grootlle ker-
ken van Holland gerekentwerden, hebbende eenen hoogen zeskanten
tooren (;)? waar van by helder weer veel omleggende Steden en
Dorpen konnen befchouwt w erden ; zynde de zelve van die hoogte,
dat, gclyK ais die van 's Gravezande voor de Zee-vaarende, deze
voor de Land - lieden toe een baake verftrekt , waar op de Heer Ja-
cob van der Does in zyne Befchryvinge van'sGravenhage(^)zinfpelen-
ae, in dezer voegen fpreekt:

Baar fiaat een Tooren op tot dan de liicht verheven.
Die aan den Reyfer kan van ver een teycken geven :

hoe dat hy ajgedwaelt > in hergen of in dal^

Zyn Hvegen jecker na den Hacgh toenemen jal.

In dezen tooren hebben eertyds fchoone klokken gehangen , waar
onder wel inzonderheid uitmuntte degroote klok , welkezyne Prin-
celyke Excellentie en de Staren van Holland in den jaare 1^75- daar
uit deden haaien , omme vergooten te werden tot kanon ; waar tod

zy den 6 Julii des zelven jaars de volgende commiifie verleenden:

35 De Staaten hebben gecommitteert en geordonneert Philips ^JJe-
ytJiers, Commillaris van d'Ammunitien, te mogen doen halen en

J,
tranfporteren uyt den Vlecke van den Hage zekere klocke , die

J,
aldaar by hem gereet llaande bevonden fal werden; en by die van

,5 de Admiraliteit aldaer doen afwinden is, omme daer af een nieuw
55 ftuk geichuts gegoten te mogen weirden in de plaatzd van gelyk

j, gefchut, by fyne Excellentie tot behoef van Gornichem gefcJiikt.

En of wel in deze acte maaf van eene klok werd gefproken , zoo zou*
de men egter moeten befluiten dat 'er meei* klokken zyn gehaalt 5 om
dat gezegt werd in de afte van rederaptie van 't Haagfche bofch

, ( /)

dat de klokken ( in 't meerder getal ) waardig gefchat wierden ontrent.

de zomme van i^oo Karolus guldens, waar voor de opgemelde Staa-

ten zig verbonden te zyner tjd weder vergoeding te zullen geven ;,

maar als het in 't zelve jaar van if;^ in dien bedroefden toeftand van
't gemeene beft der Vereenigde Nederlanden , zoo verre was geko-

men , dat Prins TFillem van Oranje en de voorn. Staaten door nood
en gebrek van geld beflooten hadden, niet alleen het hout-gewafch

van 't Bofch , maar ook den grond van dien ten dienfte en nutte van

CO De tooren is van den groftd af tot aan den eerfteh buiteri - ommegang zyfi

trappen, en tot de fpeel- klokken ^z\. hoog. De kerk met de tooren en het

Choor is lang zp4 en breed 1 30 voecen, in het kruis, zynde de tooren lang 44 ,

de kerk ifo, en het Choor loo voeten, makendc te zamenhet bovengemelde ge-

tal van ap4 voeten uit, volgens de mcelinge, welke wy daar van hebben laaterr

doen, en ook overeenkomt met de aftckening van den platten grond van de kerk,

ten Coniptoore van de Kerkmecfteren beruftcndc.

(k) Pag. v4- (/) Gercgiltreert in't VII. Memor. van Ernft/o/. 112. en ge-

drukt by Bor, Nederl. Hill. IX. Boekfol. 145-. vtrft.
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't gemeen te verkoopen, zoo hebben de Suppooften nevens de Ma-

giltraat van den Hage, by verfcheide fmeek-lchritten verzogt en ook

eindelyk by ade gedagtekent den 16. April 1576. (vvaar van wy te

zyner plaatze' breeder zuUen fpreeken) verworven, dac hct voorfz.

Bofch nooitzoude vverden verkoft, afgehouwen of uitgeroek, mits

dat de voorn. Regeerders van den Hage , in de eerite plaatze den

voorfz. Staaten voor de redemptie zouden remitteren en quytlchel-

den, gelyk zy dan in gevolge van dien den zelven quycgelchoiden

en geremitteert hebben de voorgemelde pretenfie wegens de klok-

ken. Of nu alle de klokken uit de tooren zyn geligt, kan by ons

niet vaftgeftelt vverden. Zeker is 't, dat 'er rans twee zwaare lui-

klokken aldaar gevonden werden, waar van de grootfte, genaamt

Jesusj vvegende yioo, pond., gegoten is in den jaare if+i.jcn de

kleine, gelieten Jacob, 4800 pond, in den jaare 15-70; behalven

nog een derde van minder gevvigt , voerende den naam van S a c-

VATOR, zynde de werkklok, en in 1547. gemaakt. De ilag-klok

van 't heel uur zwaar 4.800. pond is van 't jaar 1647. , vvaar by ver-

volgens een klokkengelpel is gevoegt, (/«) *t geen aan de invfoon-

dershet aanftaande uur, halfuurenquartieren tekenncn geeft.

Hoede- De kerk, van buiten uit verfcheide affpanzelen beftaande, is zoo
zekerk konllig tzamengehegt , dat de zelve van binnen als een gebouw ver-

2'Rv=»" toont, niet jegenftaande het Choorvan een buiten gevvoonehoogte is,

enbhi- ^^ '^^S
"^^^ verre bovenhet gebouw van de kerk verheft, dat het van

nen ver- vcrre flan te zien een afzonderlyke timmeringe fchynt te wefen. Of
toont. nil deze kerk onder de zoo genaamde Kruis-kerken gerekenc enge-

plaatft kan vverden, dcrvenwyniet bepaalen, fchoon dezelve (zoO
't ons voorkomt ) fcJiynt voorzien te zyn , zoo ten noorden als ten-

zuiden , van twee uitflekken , waar van het eene met den naam vart

de Se, Maria's en het andere van de Kruis-kapelbekentis, maarzul-
len 't liever overlaaten aan het oordeel der gcenen die meerder en
beter kennilfe van deze zaake hebben.

Gefchil- Ook hebben in deze kerke eertyds geflaan zeer fchoone gefchil-

derde derde glazen, waar van de overblyfz,elen, die hier en daar nog gc-
giajeti vonden werden , tot overtuigende bewyzen konnen verftrekken,

eertyds zynde dezelve befchildert, (zoo men verliaalt) door dezelve twee
gezien. gebroeders Dirk en Wouter Crcibet, die de glazen in de kerk tef

Goude hebben befchildert, zuiks dat ze de Goudfche in fraaiheid,

fchoonheid en konftkonden evenaaren. Onder deze glazen was geen
van de minften het glas, 't geen nog heden gevonden werd in den
oortmuur van het Choor, regt agter de lombe van den Admiraal
Obdam , in den jaare i5'47 door Keizer Karel den vyfden aan deze
kerk gefchonken. In 't zelve ziet men den voornocmden Vorfl
levens grootte zeer heerlyk uitgedoft, met den Keizcrlyken man-
tel omhangen en met de kroon op 't hoofc nedergeknielt , met uit-

geftrekte zamengevoegde handen aanbiddende het kind Jefus , 'C

geen hem door de moeder Maria werd aangeboden. Nevens hem
leggen de Ryks - Appel , fcepter , zwaart , helm en andere
cieraaden , ten teken van onderwerpinge. in 't opperfte van 't glas

werd vertoont het Bourgondifch Kruis , en ter wederzyden de koloni
van Hercules ,'mec het gewoonlyk opfchrift , P l u s o u l t r e ; en daar
onder de wapens van den Keizer en het Ryk. Ten zuiden is nog

een
{m) HetjcgenwoordigfpeeUverk, 't geen in 38 klokken beflaat, en zoo wel

op dc fpeel-ton nls op het hand- clavier gcbiuikt werd, is zwaar iiojj* pond,
en gcgotcn in i68(S tc Antwerpcn by Mclchior de Haas.
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een glas, verbeeldende dehiflorie vandeKoninginne van Sceba , waar
van de oveiblyfzclen mede genoeg te kennen geven , dat het door een
konftige hand is gefchildert. Dog deze en verdere oude glazen zyn Voor-

meefl alle of door den tyd of door de toevallen,en wel inzonderJieid ^orge

door den moctwil van de jongens , met ileenen daar in werpen-
hq^^"^

de, vernietigt of gebroken, niet jegenikande het Hof van Holland tot be-

in 't laatfte geval daar jegens by menigvuldige Ordonnantien heeft vvaringe

getragt te voorzien, gelyk onder anderen blykt uit de Publicatie (/) H"^'^^'
by den zelven Hove van den puyc van 't Stadhuis van den Ilage aange-

gedaan den x3. lebruari des jaars 1547 , luidende in dezer voe- went.

gen:

)j \ Lfoe 't Hof van Hollandt verftaan heeft , dat dagelycxs op 't Vefbod

33 ±\ kerkhof van den Parochie-kerke alhier in den Plage en elders ^^"^,^^'1

35 met fleenen in de glafen geworpen wert , 't welk meeft gefchied gens het

5, by de jongens , loopende by den ftraeten , ofte fchoelkinderen ; inilaan

„ dat oick binnen den bedryve van den Hove alhier gebracht vverdc enwer-

55 heete afifche ende andere vulnis, waar doer gefchapen ware incon- rteena"

,j venient van brande te comen ; SOE EEST, dat 't voorfz Hof, in de

55 willende hierinne voorfien , een van de eerite Deurw aerders ge- r1"'1^"

55 audorifeert en geordonneert heeft , audorifeert en orHineert hem groote

5, 't zelfde Hof by defen by openbaere Edifte van den Stadthuyfe Kerk

,

5, van den Hage te vercundighen , en van wegen der Keyferlyke Ma- &<=•

55 jefleyt eenen yegelicken te gebieden , dat fy hen wachten met
55 Ikenen op 't voorfz kerkhof ofte elders by den ilraeten te wer-

5, pen 5 noch oick eenige aflche , vulnis ofte andere milfe te bren-

gen binnen den voirfz Hove , en hoere kinderen ofte dienftboden

te beletten , dat zy nyet en werpen ofte eenige affche en vulnis

brengen binnen den voorfz Hove , op peyne van de zelfde ouders

voor hoere kinderen , en de meefters voor hoere dienftboden , zoo
verre daer an nyet te verhalen en es ,

gecorrigeert te werden tot

arbitrage van den voirfz Hove. Ende ten eynde men den Contra-

venteurs van defcn mach bekommcn , heeft het voorfz Hof den
Dienaars van den Procureur-Generael van den zelfden Hove, en
den Bailliu van den Hage geauthorifeert en geordonneert , autho-

rifeert ende ordonneert 't zelfde Hof by delen
,
goede toezicht te

dragen , en den culpa')len den Hove oft den Procm'eur-Generael

ofte zynen Alliltenc of Subltituit te denonfchieren , omme dair je-

gens geprocedeei t te werden als 't bchoeren fal. Gedaen in dert

Hage den ^^. Fcbruarii a", ij^j- na ftyle van den Hove, by ^j]e/i'

delfi i CoJJlcr-, Zeeghers, Sasboiitj Snoiwkaert :> en Weldam.

Onderftondc

,

In kenniffe van my.

Was getekent

,

J-
D A Af.

Maar nog grooter ramp leden deze glazen in den iDCgmne van den Y)<^f.r\^

Mm Spaan- '"'"''t;

(/) Agtcr het Bciigt van den Hoveful; Littcra B. B. i- loco
,

pag. iij.
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van den
Spaaii-

fchen

oorlog

meefl

verbro-

kcn.

Eenglas
door't

Hof,
Reken-
kanier

en Sup-

poo lien

aandc
kerk

vereert.

Spaanfchen oorlog door den moedwil der guarnizoenen , zoo van de

Spaanl'chc als Staatfchc zyde , die den llage by beurtwilielingc -, na

dat dc kans zig als toen kcercle , innamen , en aldaar flegt huis hid-

den ; invoegen dat de kerk daar door voor 't grootfte gedcelte

van hare glazen w ierd ontl^loot. Als men naderhand deze kerk tot

de oeiiening van den gezuiverden Godsdienil wilde fchikken , von-

den Kerkmeelters zig buiten llaat, om de vereilchte kollen tot het

herllcUen van de glazen te konnen ondergaan ; weshalven zommige
perzoonen uit cenen godvrugtigen yver bewogen wierden aan de

kerk nieiiwe glazen te vcreeren. Gnder anderen deden de Heeren
Kaden van den Hove van Holland en die van de Rekenkamer , mits-

gaders de Suppooilen van den zelven Hove in den jaare 1579 op hun-

ne koltcn aldaar een glas Itellen , waar van de helft , by de Suj.poof-

ten te betalen , bcdrocg de fomme van vyftig guldens , als blykt uit

de volgende Comminie by 't voorlz Hof verleent tot taxatie der ge-

melde Suppooilen en het invordcren der pcnningen, waar op een
ieder der zelve zoude werden geltelt.

Com-
millie

van 't

Hof op
tvveeSe-

cretarif-

fen,Ad-
vocaten

enz. cm
deSup-
pooften

te taxe-

rcn in de

bctalin-

^e van 't

voorf/,

glas.

55

53

35

33

35

35

35

35

33

33

35

33

33

53

33

OP Jiuyden
( 9. Julii 1579 ) heeft 't Hof van HoUandt gecom-

mitteert, en committeert mits defen Mrs. C/aes Bkrten Fre-

derik Verhorjl , Advocaten, Jan Partyck en Hiiygc de Groot, Se-

cretariil'en , Franchois -van Conwenhoveii en Claes Janfz Procu-
reurs, Anthony Crock en de Starck-, Deurwaerders van den voorfz

Hove, omme te taxeren die Suppooilen van den voorfz Hove,
nopende de vyftig gulden , daer op fy by den voorfz Hove geflelt

zyn vail 't glas in St. Jacobs kerke in den Hage by den voorfz
Hove , die van de Rekenkamer en Suppooilen voorlz gegeven , en
authorifeert 't voorfz Hof beide die eerile Deurwaerders van de
voorfz Hove te faemen ofte een van henluyden , die beil fal mo-
gen vaceren , die penningcn , daer een ygelyk van de voorfz Sup-
pooilen by de voorfz ComniiflarilTen op geilelt is , te innen , en
foo wie onwilligis fyne portie op te brengen, dezelve daer vooren
t'executeren realycken en by rechten.

Contributie ton bcLalinge van der Suppooften glas in de

groote Kerke , en dat voor d'een belfc , alfoo d'andere

heltt by myne Heeren van den Rade en Rekeninge en

andcrcn , die daer onder gerekenc werden , betaelc fal

werden.

„ Eerlt , de Advocaten zyn xli. in gctale,

}i elk op andcrhalf vierendeel dag-gelts , tot

)> xxxij. fchell. een dag-gelt gerekent, te za-

I) men - - _ _ -

„ SecretarilTen tot thien in getale , elk op
„ anderhalf vierendeel dag-gelts

,
gerekent als

„ bovcn, t'fimen . . *

„ Procureurs zyn feftien in getale , elk op

xxiiij. guld. xij. fchell.

vj. guld.

» an-
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„ anderhalf vierendeel dag-gelts tot jcx. fchell.

„ het dag-gelt , komt t'famen - - vj. guld.

„ Deurwaerders fyn XLvj. in getale, elkge-

„ rekent op anderhalf vierendeel dag-gelts

,

„ het dag-gelt genomen op xij. fchell., tYamen x- guld. vlj. fchell.

„ Die gefwooren Booden fyn xxvj. in ge-

„ tale J elk geilelt by forme van recognitie op
„ eene fchell. , tTamen ... xx\j. fchell.

Somma totalis XLviij.gl. xvij. fchell.

Dit glas , M aar van nog eenige overblyfzelen te zien zyn , heeft

geftaan aan de zuidzyde van Jiet Choor , naall het glas , 't geen aan

den Kanunnik 'Jan Stalpert van der IViele werd toegefchreven. In

't midden van het zelve leefl men in een cierlyk gefchilderde circkel

de woorden uit Plalm 106. vers 3. Beati fnut -, qui cujlod'mnt jus

(^ jaciunt jujiitiam in omni tempore ; dat is , Welgelukzalig zyn ze

die bet recht onderbouden : die faller tydgerccbtigbeid doen. hn daar

onder het bovengemelde jaartal x^J^- Aan de eene zyde vertoont

zig liet gewoonlyk vrouvvenbeeld de Juftitia^ en aan de andere zyde
Falias 5 zynd e verders alles gefchonden.

En dewyl in den jaare 15-94 in het weften van de kerk ten weder- Aismc-

zyden van het portaal voor den tooren , nog een geheele boog of ^^ ^^n

forme was , die toegeftopt , vereifchte geopent en met glazen voor- staten

^

zien te werden, om meerder ligt binnen de kerk te hebben , zoo vanHoi-

verzogten Kerkmeefters , >\)ermids zj qualyk middelen badden om de '^'"^ '"

kojlen daar aj te vervallen , dat de Staten , ah befcbenners van de '^^"111'

ware Cbrijielyh religie-) in een van de boogen een glas wilden doen gegcven.

maken , en de kerk daar mede vereeren ; waar op Kerkmeeflercn
den II. November 15-94 ^^^^ volgende gunllig appoftil verwierven;

„ De Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Weft-
5, vriesland hebben op het verfoek van de Supplianten alhier , gra-

„ tieufclyk geconfenteert ende geaccordeert , confenteren en accor-

„ deren by defen , dat van wegen ende tot kolle van den zelven

„ Lande , binnen de groote Kerk van den Hage aan het wefteynde

„ en de zuyt-zyde van den tooren van dezelve kerke een nieuw

„ glas geftelt fal worden zoo groot als de geheele boog ofte forme

„ aldaar jegenwoordig tocgefiopt, is ilaande, ende dat daerinne het

„ wapen van Holland , vcrbeeldende den Hollandfchen Tuin , in

„ behoorlykc form en groote , ende met zyne vercierfelen van com-

„ parquement , 00k alle de wapenen van de Iteden van Holland en
„ Weftvriesland , zoo als zy op ordre in de vcrgaderinge van de Staten

„ verfchynen ( «/ ) , geflelt zuUen worden , volgende den concepte en

„ patroon daar van gemaakt ; mits dat van wegen de voorfz kerke , het

„ glas daarna fal onderhouden worden van allulk gebrek en yzerwerk,

„ als het zelve altans van wegens 't gemeene Land geftelt fal worden.
DeSteden, die toen ter tyd de Staats-vergaderinge uitmaakten,

en welker wapenen in 't gemelde glas geftaan hebben, zyn deze :

Mm 2 Dor-

{m) Zic verders Refolutie van de Staten van Hollnnd , van den 50. April i fp(5.
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De kerk
nader

van bin-

nen be-

fchreven.

'iChoor,

en daar

in twee
kapcl-

]en, de
eenevan
Ste. Ma-
ria en de

andcre

van 't H.
Kruis.

Dewa-
penen
van de

Riddcrs
van hct

Guide
Vlics.

DORDRECHT;
HAARLEM.
DELFT.
LEIDEN. •

* GOUDA.
* AMSTERDAM.
* ROTTERDAM.
GORNICHEM.

SCHIEDAM.
* SCHOONHOVEN.
BR I EL.

* ALKMAAR.
HOORN.
ENKHUIZEN.
EDAM.
MONNIKENDAM.

•MEDENBLIK.
* PURMERENDE.
WOERDEN.

* OUDEWATER.
* GEERTRUIDENBERCH.
HEUSDEN.
NAARDEN.

•WEESP.
MUIDEN.

* VIANEN.
* ASPEREN.
WOUDRICHEM.

* HEUKELOM.
* LEERDAM.
* YSS ELSTEIN.
GOEDEREDE.

Naamen
derzclvc

Riddcrs.

Dit gks is tans zeer gefchonden , zulks dat men maar weinigc wa-
pencn daar van bekennen kan , en alleen te lezen zyn de namen van
de Steden , dewelke met een * getekent ftaan.

Nu zuUen ^\•y overgaan om te befchryven het geene wy binnen
deze kerke aanmerkenswaardighebbengevonden. Onzeningang ne-

mended oor de 2uid - deur , welke zyne openinge heeft over de
School-ftraat, komt ons aan de regter zyde voor het Choor, dat met
een houte ftaketzel en balnHrade van 't lighaam der kerke is afge-

lloten. Dit gebouw heeft ten wederzyden een fchooneKapel , welke
Jiaaren naam dragen na de altaaren die in voorige tyden daar in

plagten te ftaan, aan welke eertyds verfcheide vicaryen waren ge-

fondcert, werdende d'eene, die ten Noorden ftaat, genoemt de&e.
Maria's Kapel, en d'anderc, die men ten zuide ziet , de H. Kruis-

Kapel; welke kapellen hedcndaags meett tot begraaf- plaatzen wer-
den gcbruikt.

In den middelften omtrek van dit Clioor hangen onder aan ten we-
derzyden naafl den andercn de \^apenen van de Ridders van 't Guide
Vlies, die in den jaare \^^6 onder Fbi/ips, toegenaamt deuzoedeii^

hunne vergaderinge alhier hcbben gehouden, ten getale van dertig,

en zulks aan ieder zyde vyftien , behalven dat van denHertog, als

't Jioofd van deze Orde , 't gecn veel grooter en heerlyker zynde
als d'andere , voor aan om hoog aan de eerfte pylaar is geplaatit

Op ieder einde ziet men Jiet wapen van deze Orde , verbeeldendc
het l^ourgondies kruis , zynde twee lauricr-takken dwers over den
andercn gelcgt en t'/amcngevocgt , het vuurllag, de kei-fteenen, de
\ onkcn , en een guide wollige Ichapcn-vagt. Naall daar aan volgt

een fchild , inhoudende den dag en 't jaar van deze byccnkomlle.
Onder dezelve wapencn leeft men deze woorden : P r oe m i u m n o n
vjLt LABORUM, dat is , geen gerini^e loon voor moeite en arhe'id\

tc kcnnen gevendc , dat zulkc vereeiingc geen geringe l^elooninge
was voor dappere daadenen getrouwe dieniten ; welke zin-fpreukede.
Kidderen dezerOrcle op hunne goudc hals-banden gegravcert drocgen.
De naamen der Kidderen , welkcr w'apenen alhier ten toon han-

,2:cn, wcct ik niet bv eenigen Schrvver afzonderlyk gevonden tcheb-
' ben,
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ben > waaromme wy de pyne waardig hebben geoordeelt dezelvcj
fchoon met moeite , als door oudheid ten deele onleesbaar gewor-
den, na te fpeuren, en alhier den oudheid- lievenden Lezer mede te

deelen. Het Tafereel des Hertogs heeft deze infcriptie :

T. Tresexcellant & Trespiiiffant Prince PHILIPPE
pa?' /a grace de Dieu , Due dc Boiirgongne , de Lothergie-, de Bra-
bant , de Lembourg , Comte de Flandres^ d'Arthois-, de Bourgon.,
Palatin de Hainan^ de Hollande-) de Zeelande ^c. Pondateur diidit

Ordre de la Tboifon d'or.

Onder aan ziet men deze fpreuk :

AULTRE N'AURAY,
dat is :

Geen atidere zal ik hebben.

Waar aan dan aan d^ regter zyde deze volgen :

(//) MeffireGUILLEBERT DE LANNOY, Seigneur de

WiUer'val& de Tronchiennes.

Meflire ROBERT, Seigneur de Mafmincs.
Meffire PIERREDEBEFFROMONT, Seigneur de Charny.

Meffire SIMON DE LALAING, Prijonnier.

Meirn-e JEHAN DE VERGY, Seigneur de Towvans & de

Plgmary.

Meffire JEHAN BASTARD DE LUXEMBOURG, 5^/~

gneur de ttaubourdin.

Meffire TH I B A U LT , Seigneur de Neufchattel
l^Ionfeigneur CHARLES, Due d^OrHam ';s dc Vailhiz.

Meffire BADOT DE NOYELLE, Seigneur de Cafteau.

Meilire JEHAN, Seigneur de Ldnnoy.

.
" Mm 3 Mef-

(k) „ Gaudent in Belgio Equites titulo Domini , vitlgo Meffire
,
quod paffim illis

attribuitur ,
£5" jure juxfa III. articulnm EdiBi Regis de anno i fpf /1?x Sire

derivata eft a verbo Graco Ucras
, feu KvfOi , ut vult Carol. Lofwus dcs ordrcs des

fmples dignitez de France Cap. iz. num. 3. Et de la (inquit) Meffire, quaji,

Mon-Sire, ou bien^ cotnmc aucnns di/ent, My-Sire, (^ felon rortographie d'EJlien-

ne : Mi-cire, quaji Demi-civc. De l^ vicnt aujfi , felon aucuns , le mot de Sicur,

[oit par unc tranfpo/ltion de leftres , ou comme tin diminitif de Sire , & de fait Sire

en "vieil Francois ftgnifie Seigneur , comme encor it y a de grandes Seigneurics
, qui

font nommes Sircrics. if^.'/. jurifprud. Heroic, pdg. 41 J. De VroUwcn van dczc

Ridderen wierdcn certyds gcnaamt Equitefk , dog naderhand Domino; , vulgo

Madame^ juxta tenorem articuU IV. prafat. EdiSti de anno ifpf. ibid. pag. 414.

M. van der Houve in zync llanch. Chron. p. 61. zcgt, „ dat gedurende de re-

gcringe van Avenncs , de Ridders hier te Lande Mcfftres , dog de Jonkcren Da-
moifeaux wierden genocmt ; en dat daarna in 1409 de Heer van Montfoort Jon-

ker van Aiontfowt , en dc Heer van Geervliet Jonkcr van Gaasbeck wierden gc-

heeten : Dat insgclyks in Zecland Ao. 1409 de Heeren van Cruiningen en die

van Borfelcn Hcere van dcr Verc Sec. , mede den titel van Jonkeren voerderi.

Zulks dat Meffire niet andcrs betekcnt als Ridder.

»

))

It

n
5»

S)
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Mefljre HENRY DE BORSSELE, Seigneur de la Fere.

Meflire DREU, Seigneur de Cojnines.

MelHre JEHAN DE GAVARO, Comte d'^riemie.

Meirire PHILIPPE, Seigneur de Teruant & de la Motte , Tres-

pajjez.

MelRre FRANC DE BORSSELE, Comte d'Ojiremnt.

Het w apeii van deze Orde.

Anno a nati'v'ttate Domini viillefimo quadriiigentefimo quinqua-

gefimo fexto. quarto idus Mali.

Aan de linker zyde heeft het eerfte wapen , 't geen als van een
Koning zynde , w^t grooter en cierlyker is , als die van de an-

dere Ridderen , dog veel minder als dat van den Hertog , dit op-
fchrift :

Tresexcellent 6- Tres.puijJ'ant Prince Don ALPHONS Roy
d'Arragon c^ de Cecille.

Meirire HUES DE LANNOY, Seigneur de Santes , Tres-

paJJez.

Melllre ANTOINE, Seigneur de Croy & de Renty.

MelTire B ODO IN DE LANN OY , ^/V /e Begghe , Seigneur

de Molenibeis.

Meirire JEHAN DE CROY, Sigmir de Tourfur Marne,
Meffire *fEHAN, Seigneur de Crequi & de Canaples.

MeiTire JEHAN DE MELUN, Seigneur d'Autoing.

MelTire MATTHIEUDEFOIZ, Comte de Comminges , Tres-

pajjez. W
Meflire JAOUES DE LALAING, Seigneur de Montagu.
Meiru-e CHARLES DE BOURGONGNE, Cow/^ ^/^Cibtfr-

rollois.

MeiTire PEDRO DE CORDONA, Comte de Golifenne , qui

fn/i trowce mort par ceux qui avoient la charge de luy porter Fordre.

A cette caufe ne le receut point.

Mellire JEHAN, Seigneur de Berdam.
Monfeigneur JEHAN, Due de Cleves Comte de la Marche.
Me i lire R E Ci NA U LD , Seisineur de Brederode & de Vyannc.

Meinre JEHAN DE ^Y.ViYZYlk.'YY.l.^SeigncurdcMontaigu^

Hec wapen van deze Orde.

Anno a Nativitate Domini viillefimo quadringentefimo quin-

quagefinio fexto. quarto idus Mail

C^ns voornemen is niet , om alhier een wydloopige befchryvinge
van deze Orde te maken , nog op te haalen met welke vryheden
en voorregten deze Ridderen van tyd tot tyd zyn begunftigt gewor-
den , dewyl zulks tot ens beftek niet eigentlyk oehoort , en dat bo-

ven
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vendien de luiller der gemelde nog duurendc Orde eene afzonder-
lyke behandelinge zoude verdienen , welke ook alrcde by anderen
met opzet en vccl geleertheid uirgevoert en te vjnden is.

Maar wy zullen alleen tot ophelderinge van de rede waarom die
vvapenen alhier zyn geplaatit, Kortelyk m-elden , dat ilertog Fhi/ips

vail Boiirgondie, vvanneer hy op den xi. januari des jaars 1430 (0)
tot zyn derde huwelyk tredende met Ifabella^ dogter van Jan Ko-
ning van Portugal, binnen de Had Brugge-, op zyne Bruid-loft deze
Orde invoerde , verkiezende daar toe vierentwintig Kidderen uit

de voornaamfte en meefl begunltigde zyner onderzaaten , van welke
Jiy de vyf en twintiglte en 't hoofd was. Dat de gemelde x^'rins na-

derhand de gedagtenis dezer inilellinge met veel pragt en heerlyk-

heid op verlcheide tyden en plaatzen door het houden van vergade-
ringen der Kiddei en hcbbende geviert , mitsgaders het getal der
Vlies-Heeren verandert en vermeerdert tot eenendertig, (hy zelve

daar onder gerekent ) in gevolge van de Ordonnantie in den jaare

143 1 tot Ryll'el by hem daar van gemaakt, op den 4. Mei des jaars

145-6. ^ zynde de negcnde byeenkomlle ) alhier in den Hage deze
plegtigheid heeft gehouden (/)) , verkiezende in de plaatzen van de
als toen overledenen, wederom nieuwe Ridderen, als:

JEANDEBOURGONGNE, Comte dEJiampes Seigneur de
'Dourdain.

ANTO IN E , Baflard de Bourgongne , Comte de la Roche en Ardenne.
ADOLPHEDE CLEVES, Seigneur de Rave/iem.

JEAN DE CO 1MB RE, Trince d'Antioche Regent du Royaume
de Cypre.

Veel en groot is het verfchil onder de Schryveren , ofPhilips deze
Orde inftellcnde, het oog heeft gehad op het voorbeeld van Jafon^
die , zoo de Poeten zeggen , te Colchis verre over zee met zyne
Argonauten het guide Vllcs bequam, dan op de Iliftorie van Gi-
deon^ daar van men leelt in het 6. en 7^^. kapittel van het Boek der
Kegteren; maar wy llellen liever met anderen {q) vaft, dat de ge-
melde Ilertog deze ( )rde iieeft opgeregt tot bevorderinge van het
Geloof 3 de 11. Kerk en Oeffeninge der deugden en goede manie-

ren ,

(0) Deze Orde is by Hertog Philips ingeftek den f. Januarii 1 450, na gemeen
fchryvcn, of 1419 volgens llyle van den Hove, 't geen op een uitkomt, zoo men
let dat het jaar na den oudcn Vlaamfchen ftyl begon met Paafchen, of na de leke-

ningc van 't Franfclie Hot met Maria Boodfchap, zyndc den zf. Maart, en duur-
de wederom tot den volgendcn Paafchen of Zf . Maart. Zie Goudhocven, fag. fc6.
maar wel inzonderheid den brief door een onbckend I jcfhebber der Holl Oudhe-
den in den jaare 171 1 aan zyncn vricnd gefchreven, behelzende twee preuven, dat

het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt , alwaar pag. 7. tot 28. de
oorfpronk dezer verfchillende tydrckeninge naauwkeuriger opgehaajt en verhan-
delt werd.

(p) De Hertog verfchcen alhier met 16 Vliesheeren, &c. Oude Holl Chron.
divif. 2.9. c- zf. of Goudhocven, pag.^-jo.

(q) Jurifp. Her. fag. 419. Singuluris autcm Philippi fcopus fuit ^ remedium 6?
auxilium Ecclefiafan^aque fidei Chriflianx, Zie mede pag. 435.
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ren, gelyk hy lelf fpreekt in de Voorrede van zynen brief van den

jaare 1431-

P
)HILITTE) par la grace de T>ieu , *Duc de Bourgongne , de Lo-

thier, de Brabant & de Lembourg^ Comte de Flandres^ d^Arthois,

de Bourgongne ^ 'Palatin de Haynaut , de Hollande > de Zeelande & de

Namur i Marquis dii Saint Empire ^ Seigneur de frife , de Salins & de

iS\/lalines. Sfavoir fatfons dtous prefens & advenir^ que pour la tres

grande& parfattle amour , que nous avons au noble Etat & Ordre de

Chevalerie , dont de tres ardtnte & finguliere affeElion defirons I'honneur

& accroiffement : 7ar quoi la vraye foy Catholique , I'Efiat de noflre

Mere faincte Eglife , & la tranquiliite & projperite de la chofe publi-

que fotent comme eftre peuvent deffendues , gardees & maintenues. Nous
a la gloire & louange du tout puiffant nofire Greateur & Redempteury en

reverence de la glorieufe Vierge Mere , & a I'honneur de Monfieur fainil

Andrieu , glorieux Apoftre & Martyr , a rexaltation de la foy & de

fainSie Egltfe , & excitation de vertus & bonnes meurs , le \o.jour du

mots de Janvier Pan de noftre Seigneur i\X().qutfut le jour de la fokmni'

fation du mariage de nous^ de nojire tres-chere& tres-aimee CompagneYL-

lifabet en noflre ville de Bourges: avonsprins y cree & ordonne& par celles

prefentes , prenons , creons ,& ordonnons un ordre& fraternite de Chevale'

tie ou amiable Compagnie de certain nombre des Chevaliers , que voulons

efire appellcy l'Ordre de la Toison n'' o

k

:, Jous la fo/rne % con-

ditions , flatus , vianieres & articles qui s'enjiiivent.

En mits dien houden vvy voor een louter verdigtzel , 't geen de

Zamenllelder van de HoUandfche Chronyck (r) ons verhaalt, dat,

als den Hertog m den Hage het Feeft van 't guide yties was houdende *

de groote kerke , daar V gefchiede » doe alomme met koftelyke guide lakenen

{geborduurt en gcuvrocht met de HisUrie van Jafon , hoe dat hy dat gul-

den flies in V Eyland Colchos gewan ) behangen was.

Die vvyders begeerig is deze inftellinge in alle zyne deelen naau-

keurig te befchouwen , en 00k te weten , wie de eerfte en volgen-

de Vlies-Heeren zyn geweeft , kan daar op nazien het boek ge-

naamt , Jurisprudentia Heroica de Jure Eelgarum circa Nohilita-

tem ( J-), alvvaar men deze zaake omilandiglyk en met veel gelecrt-

heid verhandelt vind.

Aan- Dog ecr wy van deze Ridders fcheiden , moeten wy alhier nog

^"""d'e
^^^^ aanmerkinge byvoegen aangaande de geftalte der helmen , die

itandder op de wapcnfchildcn dezer Ridderen gezien werden. Deze helDben
heimcii het aangezigt niec van vooren , als die van den Hertog hun opper-
bovende ^oofd , maar van ter zyde , 't geen men niet moet denken dat lolfe-

fchUdcn. lyk 5 by geval of na 't goeddunken en welgevallen van den fchilder

is gefchied , maar in tegendeel met voordagt en opzet. De rede

daar van geeft ons Thorn, de Rouck in zyn Nederlandjche Herauld (t)

met
(r) Divif. 2p. Cap. 25. en Goudhoeven, pag. 470.
(s) Pag. ^zi;. en volgendc ^als mcdeGu'iccizrdyn y Befchryvinge der Nakrlnndm

,

in 't Nederduitfch vertault pag. 6^. en volgende , ahvaar hy ons vcrfchal't ccn lylb

van de Ridderen dezer Ordre van den beginne af tot den tyd van Koning Philips

den 11. van Sp;inje toe. Mitsgaders Scrivcrius in zyne Befchryviiig van de Graa-
ven van I/oliandy pag. 455". tot 43P. gevende ons ter gemelde plaatzc een kort en
net verhaal van de inllellingc dezer Ordre. Zie mede dc Rouck , Nederlandfche
Ihrauld, pag. i8f. en x86. (/) Pag.zil.
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met deze woorden : „ "\'an gelyken vermogen nog Edelen , Majores

5, o^ Mmores op vvapenfchilden te ftellen helmen of timbre le mezail

5, tarre on tournc de jront , dac is met platten aangezigt , maer tcr zy-

35 dewaerts met halven aengezigt en fourfil , want zulks alleen eigeii

55 is den irincen, Veldoverlten en Hoofden van Ridderlyke Urdres,

35 tot betekeninge van voUc macht , en dat zy hebbcn en moeten
55 hebbcn d oogcn overal ziende en gezien worden. 't Exempcl
35 by ons zien wy in de getimbieerde wapenen van Hertogh "Vhtiips

35 en allc zyne Ridderen van 't guide Vlies in (de groote kerk van)

3, 's Giavcnhage en op andere plaetzen5 alvvaer 't Fecit van die Kid-

35 dcrlyke Crder is gccelebrccrt geweell. Maar men zal ligielyk ten
anderen vragen , wat de rede zy , waarom de helmen met het open
niet zyn gevient na den Hertog als Opperhoofd , aan wien zy alle ecr
en hoogagting verfchult waren 3 daar men zc nogtans in tegendeel
van hem afgekeert ziet. Om aan deze vrage zoo veel in ons is , kor-
telyk te voldoen, fchoon het bewys meer op de waarfchynelykheid

,

dan op eenen valten grondilag van de heraldie is ileunende 5 zoo
moeten wy alleen zeggen, daar van geene andere oorzaake te hebben
konnen vinden of uitdenken, als dat, vermits deze Orde was inge-

ftelt tot bevo deringe van het geloof en deheilige Kerk, de Kidders
dienvolgende het oog liever hebben willen wenden na 't hoog altaar,

't geen ten ooften llond ter plaatzc , daar in laateren tyd is opgercgt
de Tombe van den Heer van Obdam, om daar van hun hooglle heil

en gelukzaligheid te vervvagten.

(3p 't einde van het zelve Choor na het ooften , ter plaatze (zoo Tombe
als wy even hebben gezegt) daar wel eertyds het hoog Altaar plag ^^" '^^'^

te ftaan 5 ziet men de heerlyke en overpragtige Tombe of verheven raa"o^.
Graf-ftede van den Edelen Hoog-gebooren Heer 'jacoh Baron van dam.

JVajjenaar ^ Heer i'an Ohdam^ &:c. , 's Lands Admiraal, die op den
14 Juni 1665'. met zyn fchip in dicn bloedigen-zee-llag tegens de En-
gelichen ongelukkig is opgefprongen. Ahvaar dat psonk-bceld dcs
doorlugtigcn man levens-grootte in ''t harnas over cinde Itaande (het
eeniglle voorbeeld dat in Holland gevondcn word ) met den ilok

van gebicd in de regterhand , omhangen met den mantel van Staat

,

ondcr een heerlyk i aviljoen , rultende op vier gcvlamide zuilen

rondom open op t pragtigfle den aanfchouweren met eerbied en ver-

wondcring doed verbaazen. Agter hem is een arend met uitgeltrek-

te vleugelen , zittende op een werrelds-kloot , die op een vierkantig

voetftut ruft , en op den arend een bazuinend vrouw enbeeki , de
overwinninge betekcnendejmeteenlauwerkrans inhaare regterhand
om den Held te kroonen ; aan de rechter zyde is een jongeling of
pagie 5 dragende den helm ; aan de linker zyde een ander , in d ee-

ne hand voerende zyn wapen , en in d andere eenen lauwertak
; een

derde zit aan zyne voetens met den elleboog ruftendc op een doods-
hoofd , houdcndc in zyne regter hand een zandlooper : Aan de vier

hoeken van dit Paviljoen ziet men vier vrouwen-beclden , de Dap-
per he id, de VooRZiGTiGH KID , de Wakkerheid en Gr-
T R o u w I G H E I D. Op dcn voet van de regter kolom vertoont zig het

wapen van de GeneraHteit, en op de linker voetdat van Holland. A oor
op den voetftut werd in wit marmer verbceld de Zee-flag tegens do

Nn Engel-
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Enc;clfchcn, in welken deze groote Edelman fncuvelde; enom hoog

leeft men ccn zeer heeiiyk getuigenis , hem door de Heeren algemee-

nc Stavitcn der Verccnigde Nederlanden, op \\iens koften dit pronk-

ftuk is gcmaakt, zelfs gcgeven, en zyne daaden en verdieniten mel-

dende , t'zyner eeuvvige lof en onilcrffelyke gedagtenis , in goude
letteren uitgehouwen , en aldus luidende :

HONORI ET GLORIA.
HEROIS ILLUSTRISS: ET EX VETUSTISSIMA

NOBILITATIS BATAVIC^ STIRPE,
PER CONTINUAM ET LEGITIMAM SUCCESSIONEM

PROGNATI

DJACOBI DYNAST^EdeWASSENAER,
DOMINI IN OBDAM,

FOEDERATI BELGIl ARCHITH AL ASSI, Sec.

REBUS PR^CLARE TERRA MARIQUE GESTIS,
NON TANTUM IN ATLANTICO OCEANO,

UNDE SPARSA FUGATAQUE LUSITANORUM CLASSE,
MAGNAQUE ONUSTUS PRiEDA, DOMUM REDIIT5

SED ET IN FRETO BALTICO,
UBI PULSIS ADVERSARIIS, ET INSIGNI PARTA VICTORIA,

LABORANTI DANI^E SUCCURRIT,
ET SIMUL MAJESTATEM REIPUBLICiE,

ASSERUIT ET STABILIVITj

AC TANDEM
CONTRA UNIVERSAM REGIAM ANGLORUM CLASSEM,

CUM PAUCIS FORTISSIME DIMICANS ET
UND IQUE CINCTUS, NE SIC QUIDEM CESS IT HOSTIBUS:

SED MAGNA PRIUS EDITA STRAGE,
INCENSAQUE DEMUM PRiETORIA SUA NAVl,

HERCULEO EXEMPLO
FLAMMIS VIAM SIBI AD SUPEROS PARATAM INVENIT,

ANNO SALUTIS i66f. ATATIS LV.

ILLUSTRISS. ET POTENTISS.
FOEDERATI BELGIl PROCERES

VIRO FORTISSIMO
OPTIMEQUE DE REPUBLICA MERITO,

MONUMENTUM HOC POSUERE
ANNO REPARATiE SALUTIS

MDCLXVIL

Aan
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Aan de noordzyde van den voctftut werd insgelyksin wit marmer
vertoont 's Lands vloot, overvallcnde ondcr hct gelei van den ge-
melden Baron van H^afjenaar ^ by den mond van de rivier van Lilla-

bon de Portugecfche zuikcr-icheepen uit Eralilie t'huis komende,
vvaar by het volgende opfchrift gelezen werd.

ANNO .£RyF. CHRISTlANi^, MDCLVII.
CLASSIS FOEDERATI BELGII DUCTU DYNAST.'^

DE WASSENAER PROPE OSTIA TAGI
NAVES LUSITANICAS E BRASILIA

REDUCES INVADIT.

Ten zuiden van den zelven voetflut ftaat in gelyken fteen uitgehou-

wen dat bloedig zee-gevegt tulichen de vloot van dezen Staat en
die van Zweeden, ondcr hec gelei van den meergemelden Admiraal,
die de Zweedfe vloot hebbende geflagen, de vervallene zaaken des
Konings van Denemarken heeft beginnen te herftellen.

ANNO J^KJ^ CHRISTIAN.^. MDCLVIII.
FOEDERATI BELGII CLASSIS DUCTU ETAUSPICIIS

DYNASTi^- DE WASSENAAR
FRETUM BALTHICUM INGREDITUR,

AFFLICTISQUE DANI.^ REBUS
SALUTAREM FERT OPEM,

FUGATAQUE POST ACERRIMUM CONFLICTUM
ADVERSARIORUM CLASSE.

Op de eerfte pytaar ten zuiden van de voorfz Tombe , ziet men
op een zwarte toctsfteene tafel , Met een witte marmere lyft cierlyk

daar om gewrogt, in goude lettcrenhet volgende Graffchrift, 't geen
de Heer Beujamiii dii Maiirkr , AmbalTadeur van den Koning
van \"rankryk , Lodewyk den XIII., by haar Hoog Mog. de Scaa-
ten Generaal , ter eere van zyne vrouw in den jaare 1620 aldaar
heeft gedaan liellen :

D E O. O P T. M A X.

ET. MT. MEM.
MARIi£. MAGDALENAl. CONJUGIS. CARISSIMi£.
MATRIS. DULCISSIMi^. PIISSIM.^. UNDECIM.
LIBERORUM. PARENTIS. QUORUM. NOVEM.

UNA. CUM. PATRE. SUPERSTITIBUS. MOEROREM.
Nn X * DE.
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DE. SE. ATQUE. DESIDERIUM. RELIQUIT.
MATRONi^. AD. EXEMPLUM. NAT.£. CUM.

INCOMPARABILI. CONjUGIS. LUCTU. QUI. EX.
EA. NIHL. NISI. MORTE. DOLUIT. ITj^RUM.

DENAT.E,. CUM. BEN JAMI NO. ET. MARIA.
PRIMOGENITIS. HEIC. CONDITt^^. AC. SIT.E.

IN. FUTURiE-. RESURRECTIONIS. SPEAl
CUM. UBERRIMIS. LACRYMIS.

P. C.

beniaminus. auberius. maurerius.
Adressor. sanctioris. consilii. regis.

christianissimi. ejusdemque.
ad. ordines. foederatos. belgii

LEGATUS.

NATA. VII. MAIL ANN!. CID- ID- LXXXV.
VIXIT. ANN. IN. CONJUGIO. XX.

EXTINCTA. XII. NOVEMBRIS. ANNI. CID- ID- C. XX.

Ander Niet verre van dit Graf-teken leeft men een andere Infcriptie , zeer
gedenk-

j^onllig en cierlyk met goude letteren in gecoleurd marmer , om-

varf"den zet met een witte lyft , llaande in den zuidmuur van 't Choor , opge-
Hr.yaa regt ter eere en gedagtenis van denHeer Johan-Joachim van Rujiorf^
lo'x^hmi geheimen Raad des iseurvoifts van den i alts , alhier in den liage

Tr/, ge- overleden en begraven den x;. Au^^ulti dcs jaars 1640.

heimeii

K-"" lOHANNES IOACHIMUSaRUSTORF.
Ssf" ARCHI-PALATINiE. DOMUS CONSILIARIUS

INTIMUS.

GENERIS NOBILITATE, VlTi^ INTEGRITATE,
ERUDITIONIS SINGULARIS, LAUDE CELEBRIS,

LEGATIONIBUS AD REGES ET PRINCIPES CLARUS,

RERUM POLITICARUM ACJURIDICARUM NOTITIA,

NOBILIUM SUI TEMPORIS NULLI SECUNDUS,
RELIGIONIS ORTHODOXi£CULTOR,

CAUSiE, PALATINiE, ASSESSOR,

COR-
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PIAM ANIMAM DEO CREATORI REDDIDIT,
CORPORIS EXUVIAS HIC LOCI DEPOSUIT,

IN BEATA RESURRECTIONE RESUMENDAS.
NATUS AURBACHII XXVI- OCTOB. A^. M.D.LXXXIX
DENATUS HAGi£.COM; XXVII. AUG. A. MDCXL.

MEMENTO.

Naaft daar aan , onder het glas, 't geen gemeenlyk aan denKanun-
nik Heer Jan Stalpert van der Ulele werd toegelchreven , fiaat in de\'an'
den zelven muur gemetzelt een fchoone groote zark , dewelke eerll jonk-

hebbende gelegen op 't Ciioor een weinig ter zyde de Tombe van ^^^^

den Admiraal Ohdam , nu in den jaare 17x6 aldaar is ver-
^J'^r'^„.

plaatft. Op dcze zark ziet men zeer konilig levens grootte uitge- demok

iiouwen den weledelen Jonkheer Gcrrit van Randenrode , gezegt ge^egt

van der Aa , in zyn vol h'arnas , vertoonende te leggen op een torn-
X''^"^

be; boven hem is zyn wapen, en daar nevens de volgende agt quar-

tieren :

RANDENRODE, gezeit van der Aa. BORGNEVAL.
KERREMAN. ITTRE.

CUYCK. WTER LIMINGHEN.
HEYMBEECKE. PYPENPOY.

Onder aan leefl men dit graffchrift

:

HIER LEIT BEGRAVEN DE WELEDELE JONCHEER
GERARD VAN RANDENRODE GESEYT VAN DER AA :

STERF DEN XVI. OCTOBER M. D. C.

Aan de andere zyde van de evengemelde toml3e, vind men aan Gmf-

den tweeden pylaar ten noorden , in een fraai uitgehouwen fteen- ^'^^'f'ft

werk, het graffchrift van den Heer en Mr. Theodoras Grasmnkeh H"i''
in zyn leven Ridder van St. Marcus te Venetie , Advocaat-Fifcaal Gras-

van Holland , enz. Een man , vviens gedagteniire , wegens zyne ^'"f^"''

groote geleertheid, onvermoeidcn arbeid en weergalooze geheuge- pifcaai

niflTe, waar in hy de meeften zyner tydgenooten overtrof, een on- vanHoi-

flerffelyke lof verdient ; 't geen dan ook zyne weduwe bewogen '*"'^ ^'^•

heeft om het volgende opfchrift ter zyner eere , als met een flaale

griffie in marmer te doen drukken. Hy is te Delft gebooren , tc

Mechelen in een beroertcnifTe den ii. Odob. 1660 overleden , en in

deze kerk begraven.

Nn 3 PIE-
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PIETATI. ET. HONORI.
S.

V. N. THEODORO. GR ASWI N CKE L I O. I. F.

EQ. S. MARCI. HOLIACI. D. N.

DELFIS. BATAVORUM. STIRPE. COS. PROGNATO.
QUI. A. PRIMA. ^TATE. INGENIO. QUOD. NACTUS. ERAT.
OMNIUM. SCIENTIARUM. C AP ACISSIN U M. GRAVISSIME.

US US.
NON. SOLUM. DELIBAVIT. SED. ET. ABSOLVIT.

ENCYCLOPAEDIA M.

MEMORIA. TAM. VASTA. ET. FIDELI. U T. OMNIA.
QVJE. UNQUAM. DIDICERAT.

OPORTUNISSIME. SEMPER. PROMERET.
ET. AD. PRUDENTIAM. LEGITIMAM. AC. CIVILEM.

QUAM. SIBI. PRJE. CiETERIS. DESPONDERAT.
EXCOLENDAM. REFERRET.

HINC. A. PRIVATIS. FORI. CURIS AD. FISCI.
PATROCINIUM. TRANSLATUS.

DICASTERIOQUE. LEGE. PACIS. MONASTER I EN SIS. CAUTO.
GRAMMATEUS. DATUS. CHARTISQUE. TRADUNDIS.

EXACTOR. MISSUS.
SCRIPTIS. INTEREA. PLURIMIS. PATRIAM. lUXTA. VENETOS.

ALIOSQ. SIBI. OBSTRINXIT.
OFFICIIS. AC. COMITATE. QUOSVIS. DOMI. PEREGREQUE.

DEMERITUS.
ERUDITIONE. INCOMP AR ABILI. RAPTOS. IN. STUPOREM.

AFFLICTIS. SUPPETIAS. EGENIS. SUBSIDIA.
OPIFERA. MANU. FERENS.

PIETATIS. SOLlDiE. CULTOR. CITRA. FUCUM. ET. SIMULATIONEM-
SOLLERTIA. ET. RERUM. AGENDARUM. FACILITATE.

NEMINI. SECUNDUS.
ERECTO. SPIRITU. ET. SUBLIMITATE. ANIMI. CUNCTIS.

ANTISTANS.
SED. DUM. NON. MINUS. INPOSITUM. MUNUS QUAM. DE. JURE.

SUMMI. IMPERII. BONO. PUBLICO. ET. NOMINI. BATAVICO.

OCGEPTAS. LUCUBRATIONES. EXEQUI. SATAGIT.
ET. SIC. VEL. SUPREMUM. ANHELITUM. REIP. IMPENDIT.
ABSENS VIOLENTA.PARALYSI.de MEDIO. TOLLITUR.
MECHLlNiE AD. D. XII. OCTOBRIS. ANNI. CIO- ID- C. LXVl.

N. DN. GEERTRUDa. VAN. LOON.
CONIUGI. DE. SE. OPT. MER. HEIC. INHUMATO.

P. C.

VIXIT. ANNOS. LXVl. D. XII.

Aan de noordzyde werd insgelyks aan den muur vertoont in een

blaauvven fteen 3 met goude ktceren uitgehouwen , dit navolgendc

Als mc-
de van
Corneiis

NoMaer graffchrift.
Ac. ** D. O. M.
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D. O. M.
CORlNOBELAER TOPARCHA IN GRISOIRT.

E T
ANNA VAN DER WIELE.

CONJUGES,

HOC. SIBI. SUISQUE. MONUMENTUM.
F. F.

Eehalven alle deze bovengemelde gecfenk - tekenen werden alhier

nog gevonden veele begraaf-plaatzen van Edelen en andeie Ferfona-

gien , die door Jiet bekleeden van de eerfte en aanzicnelykfte amp-
ten dezer Republiek zig vermaard en roemwaardig hebben gemaa;.:c,

zynde de zelve bedekt met fchoone zarken, vercicrt met overheer-
lyke opfchriften , en omzet met wapenen en quaitieren der hiiizcn

,

waar uit de overledenen zyn gefprooten of w aar aan zy door vcr-

wantfchap waren verbonden. Alle vvelke alhier op te haalcn , ons

niet min laftig , dan den Lezer verdrietig zoude vallen ; zuUende ons

mits dien vergenoegen met Jiet befchouwen allecn der geenen , die

wy verheven hebben gevonden.

De wapenen der afgeilorvenen , die hier en ook doorgaans in 't

lighaam van deze kerke ten toon hangen , zoo van Edelen als on-

cdelen , zyn zoo menigvuldig ^ en in zoo grooten getale te zien als

in zeer vveinige en millchien geene andere kerk van Holland. De
corzaak daar van is , dat veele voortrefFelyke Lieden , uit andere

Provintien en Steden afgezopden tot het bekleden van de aanzicne-

lykfte ampten van dezen Staat , in den Plage komende te fterven

,

veeltyds in deze kerke begraven en vervolgens himne wapenen al-

daar geplaatit worden.

Uit het Choor nu in de kerk tredende , vind men aan de noord-

zyde op den tweden pilaar het graf-teken van Barbara Dityk, niet

min cierlyk dan konftig van blaauwen marmer-fteen gewrogt, wel
waardig met een naauvv'keurig oog befchouwt te werden. Hec zelve

veryat deze navolgcndc infcriptie :

BARBARA DUYCKIA
HIC SITA

MARITO OPTIMO
AC NOBILISS.

DUDLEIO CARLETONO
ANNOS DIUTURNOS

SUOS PARITER MEOSQUE
PRECOR.

OBIIT II. DIE JULII ^TATIS A^. XXIV.
PART.^ SALUTIS M. D. C. XXVIII.

Het

Veele
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I!efchry- Hq^ Orgel 't gecn zig in het weflergedeelte van deze kerk , bo-

het Or^° ven den ing^^ng van de toorentleur vertoont , is een overheerlyk lluk-

j^ei. werks , zynde het zelve in den jaare 1719 door de Heeren Kerk-
mecflcien merkelyk vergroot , en zeer cierlyk met lof-werken en
beeltenilTen opgcpronkt ; zulks dat het voor geen orgel in eenige

kerken van ganfch Holland behoeft te wyken. Ten wederzyden
A'an het zelve heeft men voor deze verbeteringe gezien twee groote
Tafcreelen , die nu tot kleinder zyn gebragt ; waar op met goude
letteren gelezen werden deze volgende infcriptien ter gedagtenille ,

dat in deze kerke in den jaare 1619 is geviert een dankdag over het

ilaan der Spaanfche Silver-vloot door den Lieutenant- A dmiraal Tiet

IIeyn(i;); het innemen van Wezel en 't bemagtigen van "'sHertogenbofch

door het leger van dezen Staat onder het opper-beleid van Frederik

Hcndrik Prins van Oranie, wiens wapenhet eene aan de zuidzyde
in 't hoofd voert , met dit opfchrift

:

ANNO. MIRABILI.

CID. la C XXIX.

QUO. DE. CLASSE.

HISPANICA. CAPTA.

VESALIA.

OCCUPATA.
SYLVA-DUCIS.

EXPUGNATA.
HOSTE. FUGATO.
TRIUMPHATUM.

VICTRICI. PATRI.^. COELO. VICTORE. TRIUMPHOS.

ACCENSURA. SACRIS. RELLIGIOSA. MODIS.

Het andere , \ geen ten noorden van 't orgel flaat , met het wa-

pen van den Hage in 't hoofd, behelft dit volgende :

S. P. Q.

(-y) Het flaan van de Zilver-vloot door Pietcr Pietcrfz. Hein (gebooitig van
Delfshaven) is voorgevallen den 8. September i6z8. Hy zelf bleefm 't aanvallen

op dcs vyands fchepen, en is den 4. Julii irtip te Delft in de oude kerk begraven.

Om 's mans goedc verdienften verfchenen allc de Leden van de Vergaderinge van
haar Ed. Gr. Mog. met de Heeren Gecommittcerde Raden in den rouw op zyne
bcgravcniflc , wclke zy in vollen getale afTifteerden , varende van hier met jagten
en ichuitcn daar na toe. Zic Refolutie van Holland van den 4. Julii i6ip.
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S. p. Q.

HAGIENSIS.
IMMENSI.

ERGA. PATRlAAf.
BENEFICII.

IMMORTALI. DEO.

LAUDES. lAlMORTALES.
VOCE. MANU.
PECTORE.

ACCENTURIS. ,^
C. C.

SINGULA QU.^.PER.SE.BATAVI.BONA.VERBALOQUANTUR.
UNA. TOT. AMBIVIT. VOCIBUS. HAGA LOQUI.

Voor het veranderen van 't orgel , Jieeft onder het xelve ten zui-
Qraftc.^

den in den muur geflaan 't graf-teken van den Heer en Mr. Oiiin- ken van

tyn IVeytfen , Ambagtsheer van Brandwyk , Ordinaris Raad in den denHeer

Hove van Holland , alomme door zyne groote geleertheid in het Regt ^ :

bekent , en daarom by zommige Schryveren onder de geleerden Tyjjjm,

zyner eeuw gellelt. Het voorfz !L;raf-teken was in blaauwen arduin-

fteen uicgehoawen, en op 't zelve deze navolgende lettcren te lezen;

D. O. M.

PR.^STANTISSo. JURISCONSULTO REBUSQ.
CIVILIBUS TRACTANDIS EXERCITATISSo.

VIRO
D. QUINTINO WEYTSEN Dno IN BRANDWYIC
REGIO IN HAGA-COMITIS CONSILIARIO ORD'\
CHARISSIMACONJUX LIBERIQ.CUM LACRYMIS POSUERE

OBIIT. AN. M. D. LXV. IDIB. APRIL.
i^.TATIS SU^. XLVII.

OBIIT DOMILA. ADRIANA PERSYN. D. Dni. IN BRANDWYK
VIDUA INTEGERR- A". M D. LXXXVI. ID. NOV HIC TUM
OBIIT DOM-. MARIA WEYTSEN. P. PERSINI UXOR. CH Ar"^

A-. M. D. LXXIIII. PRID. GAL. SEXTI HOG CONDITA TUMULO. "

Oo Nog
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Van Nog ziet men in den zuid-muur , ter plaatze duar de ingang is van

BTb^a ^^ ^^" Geeft-kapel, welke eertyds genaamt is geweell de kapel van

vZpal- 't oude Heilige Graf, gelyk wy nader zullcn aantoonen , een fraai

%*,enz. graf-teken van wit albaR, hebbende deze infciiptie :

HIER RUST
VROUW

BARBARA VAN PANHUYS,
HUYSVROUW VAN HEER CASPAR VAN
VOLBERGEN, RIDDER, HEER IN CATS,

GEDEPUT. VAN ZEELAND TER VERGADERING
VAN DE H. M. STAATEN GENERAAL.
STERF DEN 3. OCTOB. XVIC. XXXVIII.

0,UD LIX. JAAREN.

MET HAAR ED. DOGTER
JUFFROUW

BARBARA VAN VOSBERGEN,
STERF DEN VI. OCTOB. XVlc XXXIX.

CUD XXIII. JAAREN.

ALS MEDE HAAR ED. ZOON
JONKHEER

CASPAR VAN VOSBERGEN,
RIDDER VAN DE ORDRE VAN St. MICHIEL,

HEER VAN DUYVENDYK,
AMBASSADEUR AAN DE REPUBLYK VAN VENETIE

DROST EN CASTELEYN VAN St. MAARTENSDYK,

STERF DEN II. MAART XVl^ XLIII.

OUD XXX. JAAREN.

ENDE NOG
JONKHEER

LOUIS VAN VOSBERGEN,
DROST VAN St. MAARTENSDYK,

STERF DEN VII. APRIL XVlC XLIII.

OUD XXIV. JAAREN.
^^
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De agt quartieren 5 waar mede dit graf-teken is vercierc , zyri deie

:

PANHUYS. EICHELENBURCH, gt. //.o/rwj«.

VOSBERGEN. PANHUYSEN.
DU BOIS. DAELBURCH.
NOORTHOEK. EIC HELENBURCH, gt. liooftman.

Aan de andere zyde van dezen dwers-muur in den hoek naail het Praaii

tafereel van 't Adams gilde iiaat het praalgraf van zyne Hoogheid
,

^"0'^"

den Ileere PHILIPS Landgrave van Hejjen-Fhilipjial (w;),waar- x^zPhiUpi

mede zyne gemalinne de gedagtenis haarer bedgenoot in den jaare Land-

lyix heeft willen vereeuwigen. Op de doodbull , die door eert ^'^^'^^r

blaauw arduin-fteenen voet onderfteunt werd , ziet men den held, }e^.p^l
met het hoofd op eenige ftukken kanon ruflende , geharnail uitge- iipnaU

ftrekt leggen, houdende in zyne regterhand den bevelhebbers ftaf

;

op zyne borft pronkt het teken van de ridderlyke orde van den Cili-

phant, en verders is hy omringc met alierhande oorlogstuig. jAarl

zyne linker zyde legd de bedrukte Prin9es met rouvv gevvaag omhan-
gen nedergeknield , het droevig affterven van haaren lieven egtge-

noot beweenende. Op de lykbus werd dit graffchuift gelezen

:

HIC SITUS EST

PHILIPPUS LANDGRAVIUS HASSIA-
PHILIPSTHAL,

DUM VIVEkET,
STRENUUS IN BELLO MILES, DUX FORTIS,

IN OMNI VIT/E GENERE F ACILIS, COMIS,BL ANDUS^
ABSQUE OSTENTATIONE INTEGER^ '

SINE FUCO PIUS,
VIR OBTIMUS}

AD AQUAS SALUBRES,UT VALETUDINEM FOVERET,
AQUISGRANUM PROFECTUS,

IBI INOPINATA MORTE ABREPTUS FUIT
XVIII. DIE JUNII ANNO1711. yETATIS LXVIlL.

HINC ADVECTUS TRAJECTUM AD MOSAM,'
ET IN TEMPLO D.JOHANNIS DEPOSITUS.

POSTEA

Oo % CA*

(w") Deze was een jongef voile broeder van den iegenwoordigen Landgiaaf

Van Heflen-Caflel, (Carel) zynde geborcn den 14. Dccemb. i (Ssf > en krecg toe

een uitzet Philipsdahl ; bouwde op een bcig
,
genaamt Cretttzberg , een (lot , na

hem Philipsburg genaamt. Hy was in den jaare 16S0 getrouwt met Cathurim-

yimalia , dogtcr van CareUOtto , Graave van Solms-Laubach , en heeft met haar

gchad verfcheidc kinderen, welkers namen to vinden zyn by den Heer Luifcius,

Groot-fVoordenboek, op 't artikel Cajfel
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HAGAM-COMITIS.OLIMDELICIASSUAS,

ET UBI TRANQUILLE EXTREMAM
VIGINTI ANNORUM iETATEM TR ANSEGERAT*,

TRANSLATUS,
TANDEN HIC CONDITUS FUIT.

CATHARINA AMELIA A SOLMS-LAUBACHj

SERENISSIMA UXOR
PERPETUO TAM CHAR! CAPITIS PERMOTA DESIDERtO,
POST CONJUNCTISSIMUM XLII. ANNORUM CONJUGIUM,

HOC MAUSOLEUM
iETERNI MOERORIS MONUMENTUM

POSUIT
CONJUX CONJUGI.

Tflfcrc-

len van
ambagc-
en nec-

riiig-

doende

Gildcns.

Onder-
zoek
•waii-

neer en

by wel-

kegele-

gentheid

alhier

2yn ge-

plaatn.

Met verwondering moet ieder zyn aangedaan , wanneer hy deze
kerk van binnen befchoawende , alomme zoo aan muuren als py-
laaren ten toon ziet hangen de tafereelen of borden van cie Am..agt-
en neeringdoende gildens (x) , die door hunne opgepronkte cier-

lykheden net oog der aanfchouwers terltond na hen trekken. v eele

moeite hebben wy aangewend om na te Ipeuren , wanneer en by
welke gelegendheid de zelve alhier zyn geplaatll, dewyle wy nice en
weeten, dat de Gildens in den Hage , gelyk wel in eenige andere
lleden , ooit eenig gezag of bewind hebben geharl , maar hebben
niets ande.s daar van Konnen oncdekken als dat de oudite borden,
die 'er gevonden werden , zyn van de jaaren 15-79 en 15-80. ;viet

te min onderftellen wy, dat de Gildens al in vroegeie tyden in deze
kerke bekent zyn geweell : nadien wy onder de bi ieven van de H.
Geeftmeellers in de St. Jacobs kerke ( want zoo werden ze in vroe-

ge adens genoemt) eenen hebben gevonden , waar uit blykt , dat

het

(x) Indcmeefte kerken hier te Lands vind men, dat in voorige tyden ver-

fcheide Gildens of" Broederfchappen zyn opgercgr geweeft, welke eigentlyk twee-
derhande warcn, beftaande de eene in eene God^dienltige gtmcenfchap van bree-
ders en zuflers, van welk zoort wy hier na zuUen fprckenj de andere of tweedc
zoort van Broederfchap, uit eenige koopluidcn, ambagts en neering doendc lui-

den, die zig ieder onder hunne eige handteeringe en oppcrhoofd verzumclden :

Deze Itelden gemecnlyk eenige wetten of rcglementen op , waarna zy zig in alle

gevallen of handelingen zouden hebben tegedragen, en dus mogc niemand in zoo
cen (tad dusdanige handelingen aanvaarden ot hy mocll eeril mede-gildebroeder
werden, en volgens de wetten van het glide voldaan hebben, gclyk alhier en by-
na in allc de ftedenvan Holland noggebruikelyk is. Zv haddcn in die tyden door-
gaans in die kerk, daar zy dan hun gildc inltelden , medc ecn nkaar en kap^^llaan,

en hunne bvzon^crc dicntlen en Godvrugtige oeffeningc n , hunne dagtn , cat zy in

den Godsdienft ic zamcn moeften verfchynen, en hadden dczen oi gccnen Heilig
voor hunne !-i patroon, tot wiens eere zy veelzints Jan een alianr onder dicr naam
oprechteden en zyne beeldtenis daar opllclden. zie vcrdeis de Belchr. van Delit ;»

foih F. Huoftfi. pag. 177. en vetgendc.
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het Gilde van St. Barbara , welke de Metzelaars voor hunne Patro-

nelle houden, al in den jaare 1497 in wezen is geweelt. Ook vind

men al in den jare i^os- in deze kerk bekent het gilde van St. Jan en
St. Franciscus , zynde iiet kleermakers-gilde , en dat zelfs Scbepciien

in den Hage ten verzoeke van de gemeene Gildebroeders om oorhaer en

projjyte der Heyliger kerke gegunt en geordonneert hebben zekere arti-

kelen breder vervat in hunnen eerften gildebrief van date 1 8 Maart
des gemelden jaars. Ook is nog in wezen het oude ofter-killje be-

fchildert met de beeldtenillen van St. Jan en St. Franciscus , eertyds

hebbende gehangen aan het altaar , 't geen het zelve gilde ter eere

van de voornoemde Heiligen in deze kerke hadde geltigt. Zulks
dat \vy daaruit , indien gifllnge alhier plaatze verdient , wel zouden
derven vaitltellen, dat deze borden zyn gekomen in verwilfeling en
tot gedenktekenen van de altaaren , die dezelve Gildens in deze kerke

plagtcn te hebben, dog welke altaaren in de jaaren 1578 en ij'795

ten tyde van de Reformatie alhier in den Hage , daar uit zyn ge-

ruimt , waar van wy hier na breder zullen fpieken. Op de oude
Gilden-borden las men eenige texten uit de H. Schriftuure , volgens

de oude overzettinge , toegepaft op ieders bedryf , gelyk op zom-
mige der zelve nog kan gezien werden. Dog de Heer Johannes van
VoUenhove voorheen Leeraar der Gereformeerde kerke alhier en
voortreffelyk Digter, heeft in de jaaren 1705 en 1706. zyne cierlyke

pen te werk gelegt, om eenige der zelve borden met fligtende

vaarzen te vullen , welke wy om der zelver fraaiheid den Liefheb-

beren hebben willen mededeelen, te meer,nadien ze, onzes wee-
tens, nooit zyn gedrukt.

ADAM S-G I L D E.

Geen Gilde kan meer yvers pafTen

,

De kerk ter ere in 's Gravenhaag

,

Dan dat der burgren mont en maag
Bezorgt met 00ft en aardt gewaffen.

De derdc dach zag, toen Godts hant

De wereldt fchiep , hoe wys alrede

Hy \ aardryk heel met groen bekleedde

,

Met zaat verrykte , en plant by plant

:

Om 't menfchdom , daar verwacht , te fpyzeri

Met groente en keur van Ickkerny.

Geenmenfch, die elx natuur , vi^aardy.

En nut kent , kan dien Heer volpryzen.

Maar minft voegt zorge ons voor den buik.
Die wormen fpyft Al wat nu d'aarde

Noch baart , geeft leflen , hoog van waarde,
Tot vroom en heilzaam zie^ebruik

,

• 'T geen bruit en bruigom kunftig loven

In 't Hoge liet , heet bloemfieraadt

,

Feet kruit, dat reuk en fmaak verzaadt.

Of edel 00ft van vruchtbre bomen

,

Veel deugt der kerke, ryk van lof,

Oo 3 Wort

Adams
of fruiV

kopers-

gilde;
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Wort by Apodlen en Profeten

\'erbeelt en heerlyk uitgemeten

,

A Is vrucht en wasdom in Godts hof.

Koom,Hcer,ei koom uw Hof-vrucht quekeri:

Wat knecht hier plante of kloek beiproei,

Uw geeft geef kracht tot vollen groei.

Zo kan uw' dienft geen heil ontbreken

:

Zoo helpt ge ons , uw gena ten prys

,

Gezaligt door den boom des levens

,

Aan al de vreugt en vruchten tevens

Van 't ewig bloeiend Paradys.

I70<5.

J.
VOLLENHOVE.

NOACHS- OF WYNKOPERS-GILDE.
Noachs

kopVrs '
^'^°°'* iiondert en noch feftien jarert

gilde. "NX^ou dit Godtshuis beminnend gilt

Aan houtfieraat geen koften I'paren

Nog blykt dees liefde ruim zoo milt

,

En door Godts zegen geenfints armer

,

Zoo duurzaam als liaar fcJirift in marmer.

C I 3- I 3. C. C. V t

"t Wynkopers-gilt wil geenfints wyken

,

Voor andren met een liefde me. k
Tot Kerklieraat. Zou dat niet blyken ?

Godts wyngaart is zyn dierbre kerk.

Aartsvader Noach liet in 't queken
Van wyngert planten zorg noch vlyt

De niewe werelt vroeg ontbreken

,

Hier in gevolgt van tydt tot tydt.

De Druivetros , met luft gedragen

Van Eskol, llrekte een proeffluk van

Veel zegens , als de Stammen zagen

Verwacht in 't vruchtbre Kanaiin.

De wyn dient zieken en gezonden

,

Vermeerdert veel heuiche tafelvreugt

,

Geneefl in 't Evangeli wonden

,

Heet drank, die Godt en menfch verheugc.

Godts geeft eifcht wyngebruik voor droeven.

Tot artfny in fwaar verdriet.

Godts zoon komc d'eedle wyndruif proeven,

Verheft ook wyn in 't Hoogfte Liet.

Te Kana laat hy in 't byzonder
Den Bruiloftsdifch niet onge-eert

Met wynvreugt , als zyn eerfte wonder

,

Veel waters daar in wyn verkeert.

De
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De Heillant, endeloos te danken,
Is zelf een wynftok, naar zyn woort,

De vroomften vruchtbre wyngertrankeii.

Och wiert zyn ftem hier recht gehoort

,

Zyn les zou lollen welluft flillen

,

Die al te fterk en ftout van drift,

Godts milde gaaf niet fcliroomt te fpillen,

Veel wyns verkeert in ilange-gift.

Ilier roept zyn ftem noch , dat men kope
Zyn' crooltwyn op een wondre wys.

Heel zoiider gelt , en fterkt dus hope
Op niewen wyn van hoger prys

,

Op 't hoogfte Feeft van Godt gefchonken
Aan heilge gaften, Hemelfch dronken.

J.
VOLLENHOVE.

St. BARBARAAS of METZELAARS-GILDE. ^t.Bitz

baraas

De Metzelaars , een dienftig gild ofMet-

Tot huis- en kerk-bou , fchonken milt
^a'de"'

Godts huis dit muurfieraat van hout

,

In fte van d'eerfte gift , die out

Net hondert jaren, en te zwak
Van leden , om een ander fprak.

Maar wat is hout? wat's metfelwerk?

Geen aardtfche flof is Chriftus kerk.

Godts geeft bewoont, Godts zorg behoedt

Dat erf J gekocht met Chriftus bloet.

Daar wacht men 't huis , dat zonder hant

Gebout 5 in een' volmaakter ftant

,

Door ramp noch ouderdom verviel.

Hoe ryk , hoe zalig is de ziel

,

Die door Godts fl:em hier opgewekt

,

Een levendige fteen verftrekt

!

WIe hier In 's Heeren hVIs gehoor geeft op zyn' Laft

^

Die bo\ t, aLs op een rots, en MetseLt fterk en Vaft.

,, ,
MDCLXXX.

\ erbetert anno 1705-.

J. VOLLENHOVE.

St. PIETERS- of VISCHKOOPERS-GILDE.
St. Pic

Veel kennis wort met kloek verftant, Wdi-
Veel nuts in MHchcry bekomen kopers-

Van grote wondren, die Godts hant S'''*^'

Voor 't menfchdom wrocht in zee en ftromen.

Zyn
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•Zyn wysh^ir, magten gocdheit geeft

Al 't aardryk dankbaar te bevroedcn,

Iloe al wat in de watrcn lecft,

0ns Icven door zyn dood helpc voeden.

d'Apoltlen zagen 't zonderling ,

, Daar 't net ,
geicheurt , of ongcreten

Een fchip/of twee, vol viirchen, ving,

Op Chriims vvoort ftrax uitgefmeten.

Maar nutter was 't genade woort

Hun net , cm noch veel min te milTen >

fa ziclen , door \ geluit bckoort

,

In's wcrelts wocfte zee te vilicn.

Gewenichter kan het yifTchers-gilt

Of groter geen geluk bejegenen,

Dan dat^hier d-allerhoogfte milt

Die menfche villlhery koom' zegenen.

Hy fterk' den Haagfchcn kerkdienft met

Zyn' gceft, en werk' daar groot verlangen,

Dat elk door 't Evangelinet

Tot ewig heil , zich ras laat vangen.

Yernieut anno 1705".

J. VOLLENHOVE.

St. OBERTS- of BAKKERS-GILDE.
St.O-

fiTkeis CIO- ID. CC. VI.
gilde.

Het Bakkersgilt betaamt in eerbewys
Der Haagfche kerk geen gilden toe te geven;

Daar daaglykfch broot in 't bidden al de fpys

,

T^laar Cliriftus woort , en welvaart melt van 't leven

,

Op dat Godts volk bevryt bleef voor 't gevaar

Van honger in Woeftynen, minft gezegent

Met graan-gewas , viel broot wel veertig jaar

A'an boven, uit de lucht hun toegeregent.

Melchifcdck, van name en faam zoo groot,

Quam Abram met een brootgefchenk vereren.

Het Finxterfcell vergat geen plferbroot.

De Toondifch mogt geen broot- gerecht ontberen.

Elias en zyn nazaat vonden by
Gebakken meel veel ftofs tot wonderwerken

:

't Zy 's Hemels gunlt hen zelfs bezorgde , 't zy
Hun dienft het hart van andren daar holp fterken.

Maar met geen tong wort 's Heilants werk volroemt.
Die duizenden met luttel broots verzadigt.

Met hemelfch Man, zyn vleefch en lyf genoemt

,

Veel groter fchaar van zielen bcgenadigt.

Hy
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Hy zeegne ons met zoo groot een liefdeblyk,

Aan zynen difch liier in zyn huis gezeten

:

Op chit we 00k aan zyn tafel in zyn ryk

Om hoog, heel bly en heel gezaligt , eten.

J.
VOLLENIIOVE.

St. JOSEPHS- of TIMMERLUIDENS-GILDE; St.jo-
' '' lephs or

Van 't werkzaam Gilt, dcr Timmerlieden meriui-

Word graa^- de riaagfche kerk ge-eert, dens-

Dat, zoo Godts U'oord ens kan bediedenj
.

giWcns.

Zyne eer en prys ook niet ontlDecrt.

Al heeft geen Timmerman, als vader

,

De glori van Godts zoon verdooft

,

Zyn nioeder ( 't blykt ons al te gader
_)

Was aan een'' Timmerman verlooft.

Acht zielen bleef Godts zorg bewaren j

-Alleen door >'oachs Tiirmer-werk

,

Toen alles wegzonk in de baren

,

Wat adem haalde buiten d'ark.

Veel Timmrens geeft fieraat en voordeet

Aan huis by huis. Godts hutte blonk

Dus glansryk door 't vernuft en oordeel

,

"t Welk Godt twee brave mannen Ichonk,

De Timmer-kunft l^olp in 't byzonder
Den \^revorlt Salomon getrou

Den Tcmpcl bouwen; s'aardtryx wonder,
Godts woonile, 's Konings hooft-gebou.

Godts huis, zyn oog fleets aangenamer,
Sta vaft hier , door geen' twill gelloort

:

Gelyk geen i'ag van byl of hamer
W'ertit by den Tempel-bou gchoort.

Hy zeegne met veel vvinll van zielen

Den Kerftdienft, belt hierme beloont,

Die voor zyn' ^Troon eerbiedig knielen

,

Vnn zyn' genade geeft bewoont

;

Te zaalgen in dc kerk hier boven

,

Die door geen jaargetal verout,

Om zonder endt hem bly te loven

In 't huis met handen nooit gebout.

U°f'
J. VOLLENHG^rE.

St. E L O I S of S M I T S - G I L D E, St.E-
lois of

Veel meefters kent dit gild , arbeidende in metaal, ^.^**

Die kooper fmeden, tin of yfer, loot of liaal.
^' '

P p Hier
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Hier vint zich in clef's Gravenhaagfche kerk

Eenjgilt ge-ecrt, en blyfc haar ere fchuldig ,

't Welk niet allins aan enerhande werk

Zyn vlyt en tydt beileedt, maar menichvuldig

Te koft legt , met vcrfcheidcnheit van Itof

Aen ilechter of uitnemender metalen

:

Een vont , waar mede een 1 ubalkain lof

In Mofes bladt voor evvig kon behalen.

Dit kunftgebruik , by Arond^ heiligdoni

Vereifcht ,
quam zelf Godts geeft twee meeflers leren

:

En liiram wert verzocht van Tyrus , om
Godts Tempel met metaalwerk te lliofferen.

Het fmcen van llaal en yfer , loot en tin

En koper , blykt al 't aardtryk door nootwendig

Tot oorloglluig , en voor elk huisgezin

,

Maar menfchlyk werk blyft zelden lang bellendig.

Wcl zalig is de menlch, die lleeg van aart,

Zyn hart verzet , geplet voelt door den hamer

Van 't Godtlyk woord ; om door dien Hag bewaart

Voor zyn bederf, en tot Godts dienft bequamer,

In al de ftoffe, uic 's aardtryx ingewant

Gegravcn , groot of klein van prys en waarde

De krachc te zien van d'Allerhoogfte liant;

En van al "t aardtfch te ftygen boven d'aarde

Met dcLigt, die in elk fchepfel Godt verheft,

En in zyne eer hec Jioogfte ccrwit trefc

Den 30 November 1705-.

J.
VOLLENHOVE.

St. Tans

en Fran-

ciscus of
Kleer-

malcers-

gilde.

St. JANS en St. FRANCISCUS-
GILDE.

of KLEERMAKERS-

't Kleermakers gilt gaf aan de Kerk
Dit cerl^ewys, bclull op werk,

Dat Godt, die aller menlchen vader

En mocder kleedde, bei te gader.

En belt een iedcrs nut verftont,

Nootwendig voor al 't menfchdom vont.

By kleinen noch by groote Heren
Is ergens kleedtgebruik t'ontbercn

,

By jonk noch out , l)y arm noch ryk.

Zy wenfchen, die tot hefde blyk

Godts heilig huis hier me befchonken,
Dat elk hier uit zyn woort leer'' pronken
Met onbederflyk zielgewaat,

Dat fchoon in d'Alziende ogen ftaat.

Van Chriftus , door geloofs vermogen ,

Gelyk een heil-kleedt, aangetogcn.

En
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En puik fieraat van deugt by deugt.

Bat 's iiemels hart altoos verheugt;

Waar by geen \ orft, hoe trots in't pralen,

]\let pracht van lyflieiaat mag halen.

Zo fchenke ons Godt Jiet glorikleedt,

't Welk door geen jaaren ooit verJleet,

Zo heerlyk en zo hoog te roemen,
Dat fchritt J noch tong dit weet te noemen.

Anno 1705-. den 31. Auguftus.

J. VOLLENHOVE.

St. L U C A S-G I L D E.
St. Lu-
CflS of

Ka hondert dartig jaar verryft Sint Lucas Ichilt, Schii-

Met fchoonder leen , door kunft tot kerk-eer opgetilt. dcrs-gii-

dc.

C I 3- ID. CO. IX.

De Schilderkonft praalt hoog van ftant

,

Alet purper, goud en diamant,

Gelyk een aardfche regenboog
Vol gkns, in aller wyzen oogj
Wyl zy natuur te treften wift

In 't hart van Gods Evanc,eUfl:,

Wiens zinne-fpelende Oire-fchikl

Verfiert het fenix-fchilders gild.

De glas-nimf bczigt erts en kai

,

En maakt azuur-vuir uic de klai.

Verbeeldende het water-vak,

En maalt op d'aarde 't Starren-dak.

't Penleel geeft vleugels aan de faam

,

Fn voert A pels en Zeuxis naam
Ver van de vaderlyke gs ond

,

i\lom tot aan den horizont.

Die konlt dus d'aardkloot door gekroont,

Gelyk de dcugd haar zelven loont.

En tart, bcmint van majefteit,

Ec tyd vcrdurcnde eeuwighcit.

S. SYLVIUS.

"W'y hcbben om den wcetgierigen Lezer , en den geene die de On-
dingen van naby niet konnen belbhouwen, hier in cenigzints te vol- fchnften

doen 5 dc moeite genomen , om cenige weinige van de nog overige "p ^'''"'"

oude Gildc-borden uit te Ichryven , en alhier op le geven. Op het borden.^
tafereel van het PoLiERS of HoENDERVERKOPERS-GiLDE wer-
den de/c volgcndc texten uit de H. Schriftuur , zeer aardig op hun otHoen-
bcdryf toegepall , gevonden.

Pp X 6V-
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dervcr- GemfX. mf 8. 9.

kopers-

giide. 5, Maar Chus wan Nimroth, die begonll een gevveldicli Hcere te

55 zyn op ter aerden

.

„ Ende was een geweldig jager voor den Heeren , daer wt coempt
„ dat gemeyn feggen , dat is een geweldich jager voor den Hcere

55 gelyk Nimroth.

Genef. XXV. 'vers 28.

5, Ifaap ^ladde Efau lief, om dat Jiy van fynen Aviltvanc adt.

Leuter. XXII. ^'ers i.

5, Als gy in den wegen wort fiende cencn vogels neft op cencn

55 boom oft op ter aerden met jongen ofte met eyeren , foo en fuldy

5, die moedcr met die jongen niet nemen , maer gy zult die jongen

5, nemen.

Pfahn XLII. mrs 1.

35 Gelyk dat herte begeert heeft tot die waterfonteynen , foe heefc

55 myn ziele begeert , God tot u.

I Petri V. vers 8.

5, "Weell fober ende waakt , want u tegenpertie die diiyvel gaet

„ om u als eenen brieffcliende leeuwe , foekende dat by veriiinden

3, mach.

St. Va- Op het bord van 't St. Va l e n t y n s - g 1 l d e , 't welk beftaat

lentyns- uit buiten-fchippers , fchuitevoerders , koeimelkers en huui koetziers,
•'^'''^'^' en boven het gefloelte van de Magiflraat geplaatlt is , -vverden deze

texten , mede volgens de oude overzettinge , gelezen.

Rom. XIII. ^^ers lo-

5, Ghy zult uwen naeften lief hebben als u felven :

„ De liefde en doet den naeften geen quaat.

„ Zoo is dan de liefde de vervullinge der wet.

l^''t nrerly. der Apojlekn VIII. ^^ers 26.

55 Ende den Engcl des Heeren fprak tot Philippum, feggende,

53. llaet ^ *sfb g-iet te;2;en 't zuiden , en hy Itont op en ging heencn

53, op deftijate die van jcrufalem afi^aat na Gaza die dacr woeft is,

55, eijKiQ %{. een man viOiyt Morenlant , een Camerling , een befneden,

5, een geweldige der Coninginne van Candaces in 't Aiorcnlant , die

35 een overfte over alle hare fchatkamers was. Dcfc Avas gekomcn to
'^

,5, jecuS^lem, om. te aenbiddien , ende hy reysde weder na buys en
3, fat op zynen vvagen ende las den Propheet Efaiani. De Geelt fei-

de
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de tot Philippum
,
gaet ende maekt u by defen wagen ; doen liep

I'hilippus toe , ende hoorde hem lefen den Propheet Efaiam ende
feide, verftaefc gy 00k wat gy leeft ? ende hy fprak, Iloe foude ik

dat verlken , ten Mare dat my imant anders wefe, en hy bad
Philippum dat hy opkomen foude en by hem fitten.

I Coviut. IX. 9. 2 Cor. IX. 10.

5, In de wet Moiis is gefchreven , gy fult den ofTe die doi'fi: heefc

3, den muyle niet toebinden. Sorgt Godt voor d'olfe , of feyt hy dit

35 om onfent wille .- Want om onlent wille is dat gefchreven : want
,5 die ploecht meet op hope ploeg;en,ende die dorlfc op hope,moet
;, fynder hope declachtig wefen.

3, Die den Saeyer hec faet geeft , die geeft u ook broot tcr fpyze.
G

/// V werk dcr Apoftekn XXVII. ^cers 10.

„ Faulus feide cot hen mannen ik fie dat de vaert wefen lal met
5, hinder ende groote fchade niet allecn des lalt ende fcheeps , itiaCr

„ ook onl'es levens , maer de Hooftman geloofde den fchipper en
3, ilierman meer dan het geene dat Paulus feyde. Ende als iii vcel

„ dagen nog fonne nog llerren gefien werden en geen ckin onweei-

3, ons tegen was , foe wert alle die hope onfer behoudinge benomen

;

3, en als fy nu langcn tyt niet gegeten hadden j doe flont Paulus mid-

„ den onder haer en feyde , men moeite myn gehoert hebben ende
., van Creta niet afgevaren hebben en fulke hinder en fchade fcliu-

„ wen. Fnde vermane ik u lieden goets moets te fyn, wancniemant

35 van u lieden fol het Icven verliezen maer alleen hct fchip.

PfaJm XXXIII. rcers 16.

„ Een Koning en helpt niet fyn groote magt , een ryke eh werd
„ niet verlolt door fyn groote cragt

;
paerden en helpen ook niet,

„ en hare grote iterkte en verloft niet^ fiet des Heercn ooge ziet op
35 die hem vrefen.

St.Crif-

Het St. Krispyns of Schoenmakers-gild E-bord , 't welk py"s of

in 1 70 5" vernieuwt en regt over den predikftoel is hangende, vervat ^^^^"^'

de volgende Schriftuur-plaatzen. giidc

Rom. VUl. vers 35-.

„ Wie fal ons van de liefde Chrifli fcheyden ?

Anno 1705'.

JExodits III. vers $.

35 Ende hy feyde 5 nadert hier niet toe , trekt uwe fchoenen uyt
33 van uwe voeten 3 -want de plaetfe daer gy op flaet , is heylig

3) land.

Ep 3 uiC'
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Adoriun X. fvers 6.

Deze light te buys by eenen Simon lederbereyder , die fyn huis

„ heeft by de zee : deze fal u feggen wat gy doen moet.

A^orim XII. ^xrs 8.

„ Ende de Engel feyde tot hem , omgort u , en bindt uwe fchoen-

„ zolen aen. Ende hy dede alfoo. Ende hy zeyde tot hem werpt

„ uwen mantel om , ende volght my.

EpheJ. VI. 1WJ If.

„ Ende de voeten gefchoeyt hebbende met bercytheyt des Evan-

9 5, geliums des vredes.

Voor 't laatfle zuUen wy hier nog byvoegen het opfchrift , 'c welk
Wevers geleezen werd op'tWEVERS-GiLo E-boid , "t geen aan den muur
^'''^^* ten noorden het orgel te vinden is. Dit fchynt in 1645- allcieerlt in

de kerk gebragc, en aldaar geplaatft te zyn.

Anno i()45'.

Hiob VII. isers 6.

5, Myne dagen zyn ligter geweeft dan een wevers fpoele, en zyn

„ vergaan fonder verwagtinge.

Leviticus XVI. vers 4.

„ Ily fal den heyligen linnen rocken aendoen, ende eenen linnen

„ onderbroek fal aen fynen vleefche zyn , ende met eenen linnen

„ gordel fal hy hem omgorden ende met den linnen hoet bedecken

:

„ Die zyn heylige kleederen , daerom fal hy zyn vleefcii met water

„ baden als hyfe fal aendoen.

Apoca/ypfis XIX. vers 8.

„ Ende haer is gegeven , dat fy bekleedt worde met reyn ende

„ blinkende fyn lynwaet : want dit fyn lynwaet zyn de rechtveerdig-

„ makingen der heyligen.

Hadrianus Junius injjne hijloric van Holland in het XV. Kap.

,1 Men moet op deze plaets niet verfwygen het geluk der Hollan-

„ ders, dewelke al is 't dat zy niet en licbben de groote overvloc-

5, dicheyt van vlas, ende dat foo ik meyne om de weynicheyt hares

„ landts , nochtans fynder geen Coninckryken in lyne-vvevcryc met

3, haer tc vergelykcn, veel minder met haar in eenige gelykhcyt te

„ te itellen ; voorwaer door de fubtylheyt van haer werk trotfchen

de
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5? de Hollandfche lynwaten , zynde de heele werelt door bekent , en

„ een wellufl van Coningen en Coninginnen , den adelyke Aragne

,

„ ik zv yge , zelf de handen van Pallas.

Exodus XXXIX. vers 17,

55 Zy mackten 00k de rokken van fyn linnen , van gewevcn werk 5

voor Aaron en zyne zoonen.J5

Nog warcn , volgens het verhaal van den Schryver der Oudheden Andcrc

en GetHgten van Delft, Delfland en den Ha;2;e (j ), eertyds in dcze K'!|Je»

kerke opgeregt eenige andere Gildens of Broederfchappen , welke
derfchap-

van de voorgaande neering en ambagt-doende Gildens moeten on- pen.

de Icheiden warden. Deze tweede zoort beftond alleen in eene

godvrQgtige gemeenfchap van broeders en zuilers die dezen of gee-

nen beicherm-heilig tot hunnen patroon verkooren hadden 5 en aan

cenige regels , wetten en ordonnantien onderworpen waren 5 van
deze of geene godvrugtige vverken te doen , voor malkanderen te

bidden, aalmoezen uit te deelen, jaar-getyden te vieren , enz. Zy
hadden gemeenlyk een altaar 5 Priefter of Kapellaan , om op zekere

gezette tyden daar aan mis en dienft voor de broeders en zufters tc

leezen en te verrigten. \^n deze zoort waren alhier al in vroege

jaaren eenige broederfchappen te vinden j als

van St. joris.

van de H. Maagd Maria.

. van J^t. Laurens i onder de aanroepinge van den zoeten naam

Jefus.
• van St Nildaas.

van Ste. Anna.
• ' van 't allerheiligfte Sacrament.

Wclk laatlle fJilde tot zyn gebruik hadde het zoo genaamde H.

Sacraments-Gildenhuis.

Waar by wy voegen het Glide van 'c H. Kruis , gelyk ons is ge- 'tGiide

bleken uit zekeren brief van den jaare 1445-. waar by de H. Geell:- |?"';H.

mceite -s aan de gemeene Deken-broeders van 't H. Kruis tot behoef

van het I i. Kruis-gUde verkoften een huis en erve gelegen in de Sak.

Zy waren Opzigters of Bewaarders van 't H. Kruis , en deelden 00k

aande arme menfchen aalmoelTcn uit , gelyk af te nemen is uit ze-

kere Ordonnantie van den 30 April 1443 (2) by Schout en Sche-

penen \ an den Hage gemaakt noopende de fuccelTie van der armen

goederen , die van den H. Geefl leefden , waar by wel fpecialyk

werd geordonneert , dat , foe wat i'^;/ den fel-ven menfchen mede acl-

mifjeii oiitfiiigen da^e/icx of noch nciemaeh onifaiigeu ziillen van denHey-

Tigen Cntys-^ilde , 'v H. Cruys-gilde van den zelven boven den oncojien

voerl" foe veel hebbenfoudeti als die Scout mitten Scepen dan in der'tyd
'^

we-,

(y) InO£l. fag. 570.

(z) Zie deze Ordonnantie in 't gcheel hier na ondcr de befchryving van 't H.

Geert-hoije.
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ivefende dat ordoimeren en tot aire tyt dat vocgen zullen by anhrengeii

ivdii den H Geejlmeejters en Deken - broeders van den H. Criiys-gilde ,

die dan in der tyt ivefen zeUen als redelicjie ivefen fa/. Dit broeder-

fchap is nog eenige jaaren na de veranderinge van den Godsdienft in ^
wezen gcbleven, dog eindelyk mede vernietigt. Hunne zmvcie in- 1
komften bedroegen in den jaare 1596 l^egts ontrent 118 ponden ,

zoo als de Meeikrs \an de armen van Jiet Kruis ( gelyk ze zig toen

noemden ) aan de lieeien Staten van Holland te kennen gaven (_a).

Naderhand zyn de goederen van dit Kruis-gilde ( zoo wy onder-

recht worden ) 't Dolhuis dezer ilede toegevoegt.
Van 5?f. Wyders hebben m y in eenen anderen brief voor Schcpenen van
'""

' den ijage ten behoeve van 't Sint-Nikolaas Gafthuis alhier gepafleert

den l^ November 1503 (b) gcvonden, dat ook in deze kerke is be-

ken: geweelt het St. Jacobs-Gilde. Of nu het Maria-Magdalena-Gil-

de en het Vrouwen-Gilde (c) , die ieder hun eigen altaar na hun-

nen naam genoemt in deze kerke hadde , mede onder de voorenge-

meldc Eroederfchappen, dan onder de neeringdoende Gildens moe-
ten geltelt vverden , is ons onbekent , nadien ons tot nog toe niets

ande.'S dan de bloote benaaminge van dezelve is te vooren geko- .

men.
Onder Ook waren eertyds in deze kerke bekent de Getydenaaren , onder
de Gety-

.^ygH-g yyy yermelt vinden peizooncn van aanzienelyke huizen ; zyn-

ren in de Older anderen in den jaare ifxo, (gelyk ons uit een origineele

deie quitantie is gebleken) getydenaar Tsbrand Oeni vr^n JVyngaarden •) ge-
kerk, fprootcn uit het adelyk geflagt der Oenien, en fzoo ik niet dwaale}

perioo- Meelter-knaap van Holland , en brocdcr van TFillem Oeni van IVyn-
nenvaii gaardni , die in den jaare 15x1 Eailliu van den Hage was. Deze
aanzie- moellcn in de gemelde kerk dagelyks de getyden zingen. Tot on-

huilen. derhouding van onderlinge vriendfchap en eendragt , hebben de Ge-
tyde-meelters van deze kerk , mitsgaders de Getyde-meefters der

twee arochie-kerken van Delft, ten overftaan van Schout , Schepe-

nen ea Kaden der gemelde flad Delft , en den Bailliu , Schout

,

Schepjnen en Vroedlchap van den Hage, in "'t jaar I5'48 een accoord

Verdrae ^^1 ve:drag gellooten , of wel eigentlyk vernieuwt , dewyl het zelve

tuflchen al aangcgaan en gellooten vas geweeft in den jaare ifii , te wee-
dezeive tg^ . Dat Joe ivanneer eenygc Sanger ^ by fy Priejier ofte geen van der

Gety^dc- Mttfycke , 'ojte oyck Coeralen zeher oorloff nemen ofte oorlojf gegeven

meciters vjordt in de twee Farochy-kerken binnen Delft , ofte Sint Jacobs-kerke
van bei- /;; (j^jj H ige , dat defe/ve in gene van de andere defer driefoude mogeii

kerken aengenomcn werden^ oninie aldaer te fingen ofte anders eenige fallaris

tan te vjinnen binnen tiree jaj'en van der tyt dat hem oorlofgegeven is ofte

Delft. genomen fa/ hebben , op de verbeurte van een gelt-boete terfomme van
hon.

(a ) Zic Rerolutie van Holland van den 9 Julii 1 5P(J.

{b) Zic dezen brief in 'tgeheel hitxnTLox\dQx\l\ooix.^.\&Y\'x.St.NikolaaS'GaJlhuis.

{c) Deze bcnamingen wcrden gevonden in zekere liquidatie tuflchen die van
den Hage en dc Staten van Holland , mitsgaders dc Luiden van de Rekeninge no-
pcndc eenige ngtciftallige rcnten in voorige tyden ten behoeve van den Graaf en
ten laftc van 't Co-pus van den Hage gencgotieert

,
gedagtekent den 31. Mei ij-8i

en geregiftrccrc in 't Refolutic-boek van de Staten van Holland , beginnende den
2. Januarii ij-Si. pag. iji. (^ feqq.
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hoiidert goudeii Caroli gulden tot lafle 'van de Getyde-meejiers morfz die

in dejen quamen te peccereii
; „ van welke boete ( den Heer zyn

55 recht afgetrockcn /ynde ) de helft qiiam ten behoeve van de feven

55 getyden van dcr kerke , daer die Muficant ofte Chorael afgefchey-

den ofte uytgczet foude mogen zyn [d).

Het Getyde-meefterlch.ip was in voorige tydcn alomme in de
Hoofc-kerken een van de tA\ee voornaamlte bedieningen 5 en t'eene-

maal onderfcheiden van het Kerkmeellerfchap , Itaande aan de Gety-
de-mcellers de bczorginge van den Godsdienll en liet vcrrigtcn van
de getyden, en aan de i<^erk-meefters het opzigt over het gebouw ,

ornamenten , en 't geen verdcrs tot onderhoud en repavatie van de
kerk behoorde. Deze onderfcheiding was ook in de Haagfche kerk

gebleven tot den jaare ifsp , wanneer de kerk ten meeren deele

door den bhxem wierd verteert. By de herfteUinge van dezelve

wierden deze twee dienlkn by den anderen gevoegt , en het geheel

be^\ ind gelaten aan de Kerknieeilers alleen. Maar als men door den
tyd bevond, dat deze zamenvoeginge zeer nadcelig was , wier4en
deze twee bedieningen in den jaare 15-68 weder van den anderen
gefcheiden , en de adminillratie hunner goederen aan ieder afzonder-

lyk gelaten. De afte , welke het Hof ten dien einde verleende , was
Van dezen inhoude

:

Getyde-
enKcrk-
meelkr-
fchap

eertyds

ondcr-

fclieidci),

nader-

hand by
den an-

deren

gevoegti

dog in

den jaa-

re 15-6^

weder iii

tween
verdeelt.

ALfoe den Hove van Hollant aengegeven es geweeft , hoe dat

in alle Parochiael-kerken 5 die by den gemeenten onderhou-
den moeten \\ erden , zyn twee principael officien , dair van het

een Itreckende tot onderhout van den fabryke , ornamenten en
chiiaige van de kerke, bedient word by Kerkmeeiiers , en het an-

der onicie , ftreckende tot onderhout van den dienft Goods en
vermeerdering van dien, wordt bedient by Getyde-meefters, en

i, lyn de twee voorfz officien in alien plaetzen by verfcheyden ad*

miniftrateurs bedient geweeit , oeck mede in de St. Jacobs Pa-
rochie-kerke in den Hage , ende dat totten jaere negen en dertig

leftleden , dat die voorfz kerke metten blixem deur Goods ver-

hengenilFe verbrande ; mair alzoe tot reftauratie en reedificatie van
de voorfz kerke ( 't A^'elk gedaen mofte wefen , alleer men die ze-

vcn getyden en den dienft Gods "dairinne wederom doen moch-
te} veel goeden van de voorfi getyden vercocht zyn , foe fyn

van die tyd af beyde die voorfz officien bedient geweeft by Kerk-

meefters alleen ; Ende alfoe hier in den Hage dear die unie van
de voorfz twee off.cien, hoewel de kerk als oick den dienft Goods
beyde genouch t'onderblyven , en geen van beyden geduyrende

die unie ofte gemeenfchap gefchapen es tot eenige verbeteringe te

commen , aengemerd dat goede Catholyke menfchen die charita-

tyfzyn totte kerke en den dienft Goods en folemneelen fanck, na

dat fy fien dat het een ofte ander bedt gevordert werd by den ad-

minillrateurs van dien, en dairomme grootelyks van noode te zyn

Qq 5> aie
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{d) Zic verders Bleyswyk , Bcfchryv. van De!ft, fag. i8i. en 2,82. Als mede'

dc Befchryvinge van dezelve ftad , nu onlangs in folio uirgekomen, pag. z6j.
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„ die voirfz twee officien d'een van den anderen te fepareren elk

55 met heure goeden , ende die felve doen bedienen by vericheyden

5, adminiltrateurs ; SOE 1ST, dat 't voorfz Ilof hier op geiiad 't

5, advis van den Kerkmeefleren van St. jacobs-Jcerk voorlz , dair by

„ • zyl. verclaren 5 dat zy hem nopende de voorlz feparatie refereren

55 tot difcretie van den Hove , behoudelicken dat zyl. ingevalle van

55 fepai atie volftaen luUen mits afltand doende van alfulken goede als

55 zyl. tegenwoordelyk van de voorfz getyden houden , achtervol-

55 gende en naer vermeldcn hcurl. Regiiter daer van fynde , op dat

55 hoe eer hoe beter alle vorder veiachteringe verhoet mach wor-

35 den 5 en die reparatie van de kerke en begonfte chiraige van dien

3, by den Kerkmeefteren en den dienfl Goids mitten folemnelen

55 fanck by Getyde-meellers te bat gcdaen fal moegen vvoiden , de

5, \ooifz twee officien ofte dienften van malcanderen gefepareert

55 heeft 5 en fepareert mits defen 5 en heeft tot onderhoudt van de
'

55 zeven getyden en den dienft Goods gettelt en geordonneert , ftelt

5, ^en ordonneert mits defen Getyde-meefters te wefen tot Lichtmif-

5, *fe toe anno XV^. tzeventich na gemeene fchryven 5 Mr. Ja-

J5 coh van der Merffche Raed , Mr. Jafi van der Goude Advocaet,

55 Jan Hobyn Procureur van den voorfz Hove , en Andries van Stey-

3, nen-) omme 'tzelve te bedienen inalfulcker manycrcn als 't voorfz

55 oilcie voor den brand bedient es geweeft. Ordonneert voorts

55 den voorlz Kerkmeefters van finte Jacobs kerke den voorfz.

3, Gecyde - meefters over te Icveren en aflland te doen van alful-

35 ke goede als zylieden tegenwoirdelicken van de voorfz. gety-

35 den houden , achtervolgende ende na vermelden heurl. Regiiter

,5 daer van zynde. Gedaen in den Hage by myn Heeren Maximi-

35 Uaen Grave van Eoullu , Hecre van Eeuren &c. Stadthouder en

3, Cai:)itein Generael l^y provifie. Boot-, Laen^ Houff, Legaen, Mer~

35 fche , Smytre-i Guefnon, ferduyn, den xxv^n Septembris XVC acht

3, tzellich. My jegenwoordich ondergefz.

\V. DE BERENDRECHT.
Heilige

^"fl*
In zeer groot aanzien waren in deze kerk de H. Gee/lmeeJIers , die.

en hun> ^^tyd vier in getale moeflen zyn , en wierden byzonderlyk genoemt
ne ver- de H. Geellmeefters in de St. Jacobs kerk. Deze hadden de bezor-
r'gtin- ginge der armen en het opzigt over het altaar , 't welk ter eere van
*'^"'

den H. Geeft aldaar was opgeregt : op welk altaar verfcheide Vica-

ryen en Kapellanyen waren geveuigt , waar van de fundatie-brieven

nog te vinden zyn in 't oude Francyne Regiiter beruftende ten
Vika- Comptoire van de H. Geeftarmen alhier. Onder anderen

,

eftigr Hadden de H. Geellmeefters in den jaare 1403. aan dit altaar ge-

aan het iTiaakt cene Kapellanye van drie miifen ter weeke ter eere van den
altaar Almogenden God en den H. Geeft, en daar toe befprooken zeftien

H.Geeli. ponden jaarlyks 5 waar van de eerfte bezitter zoude zyn Jacob Dirksz.

en na zyne dood de begevinge daar van hebben de FaroeJii-pape en
de H. Geeftmeefters : welke dotatie IFillem van der Does , Abt van
't Convent van Middelburg 5 Jieeft beveftigt by brieve van den 14
Odober 1403. en nog nader Frederik van Blankenheim Bilfchop van
Utrecht. Ook
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Ook heeft Eiigel P'leterszoon , eertyds Schout in den Hage , by
zynen teltamente gefondeert op dit altaar eene Vicarye van drie mil-

fen ter weeke , en tot onderhoud van dien befprooken , tvvintig pon-
den en vier fchcllingen s jaars , waar van CoUateurs zouden zyn de
H. Geeilmecfters, uitwyzens den brief daar van zynde gedagtekent
den 29. September 14x0.

Eeze hebben vervolgcns uit kragte van dien , dc voorfchreve
Vicarye te bedicnen gegeven eerft , aan Hcer Jacob Schoitten ,

Frieller , en daar na , aan Heer Frank Zaal , Priefter , by ade
gedagtekent St. Mattiieus - dag , Apoftel en Evangeiilt , des jaars

1431."

, "\T 7Y Schout en Schepenen in den Hage doen condt , en certi- Heer

, VV ficeren eenen yegelycken , hoe dat wy op huyden datum
^^aail

5, 's briefs geiicn , gelefen en gecollationeert hebben eenen ouden de^H.

5, brief in franchyne vuythangende befegelt met eenen zegele in Geeit-

groene v\afche , wcfende een weynich van ouderdom gelcheurc ,
seeders

mer anders gans gaef, ongeraceert en ongecancelleert, dair'tofin- (ieit om
houdcn van dien hier na volcht. tebedie-

„ In den name Goods en des Heyligen Geefi: maiken wy condt en
yJ"^''-'^

kennehckalle die gheene die defen brief fullen zienof horen lefen, door

dat wy fieter Tol-, Dammaes Dircszoen en Jacob Gberytzoen , Hey- i'leter

ligc Gceli-meeiters op defe tyt in den Hage , overdragen zyn by ^'^'^eLz.

goetduncken Heeren Willem Braems Curcyt in der Prochien in deen'&c.

den Hage voerfz, en ook mede by goetduncken Claes van Diepen-

biu'chBaiHiii in der feher Frochie van den Hage voorn. , alle fa-

mentUcken overdragen zyn mit goede vocrlienen en wailbedachte

rypen rade , dat wy gegunt en gegeven hebben , gunnen en geven
Heeren Franck Zaely Priellcr , die felve oflficium , dat Engel Pie-

tcrfz voortyts Schout in der Hage was , op des HeyHcxs Geeil ou-

taer in der Moeder-kerke in den Hage gemaed: heeft , mit fulken

renten en lafte als hier nae befcreven Itaen , dat es te weten op
]an jacobf/, huys in de Zwaen in die Hoechfiraet in den Hage

,

twee en twintich fchell. en die verfcheynen alle jaers op S'*-' Ja-

cobs-dach. Item ..... Knde voor defe voorfz renten

foe fel Heeren Frank Zael voern. doen of doen doen woonende
in den Hage voorfz drie miifen elcker weeke , dat is te verllaen

des manendaechs , des woendaechs en des vrydaechs op des Hey-

lixs Geefls autaer in der lelver Moeder-kerke voorfz. En om dat

dit waer is , en wy willen dat alle de punten voornt. vaft en ge-

llade gehouden worden , en om gebreels.e v ille ons Zegcls , fo

hebben wy Picter Tol-> Dammaes Dircksz en Jacob Gerytsz gebe-

den Heeren Willem Braems en Claes van Diepenburch voorfz , dat

fy defen brief over ons befegelen willen mit heuren zegelen : Fn
wy Heeren Braems en Claes van Diepenburch beyde voornt. heb-

ben om bcde wille Pieter Tol-, Dammaes Direxsz en Jacob Gerytsz

defen brief over hem befegelt met onfen zegelen , en gedaen in

den jaere ons Heeren duyfent vierhondert een en dcrtich op Sinte Ma-
thecus dach A poftel en EvangeUft.In kennilfe der w aerheit foe hebben

wy Schout en Sccpencn voornt. onfegemenc zegelhicr acn vuythan-
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55 gencle geflreeckea op den vyfden dach in Mey anno XVC- en fe-

„ ventien.

"Was onderteykent

,

P. \V T W Y C K.

In den jaare i45'o heeft xyn zoon Pieter Euge/sz. , Schout van

's Gravezande (e), deze Vicarye met meerder inkomiien (/) voor-

zien , en gewilt , dat dezelve na zyne dood zoude bezeten werden
by die van zynen bloede , zodanig nogtans , dat de oudfie voor den

jongften zoude werden geprefereert ; I'tellende voor de eerftemaal

daar toe Florens Jacobsz. 'uaii yllkemade. En is deze fdgtinge en

vermeerderinge op den 14. Alaart des gemelden jaars door Rudolph

van Dlepboiit , Billchop van Utrecht, bekragtigt.

Nog is by ecne Elizabeth dogtcr van Heiidrik. -van Cciikn in den

gemelden jaare 15-10. op 't altaar van den H. Gcefi , llaande in hcc

noorder gedeelte van deze kerke, gclligt eene Vicarye van zes mil-

fen ter weeke ter eere van de Heilige en onverdeeldc Drieenigheid

,

de Allerheiligile Maagt Maria in 't hyzonder , en in 't generaal van

alle de zalige geellcn en Gods Ilciligcn {g)\ en tot jaarlyks onder-

houd gegeven 20. pond. Hollands, begerende dat na haarc dood hct

regt van Fatronaatlchap zoude vallen op denFalloor en de H.Gecil-
meefters; welke fondatie Philips van Bmirgondie , BilTchop van U-
tregt, heeft beveiligt by brieve gedagtekent den 26 Juni des vol-

gende jaars 15-21.

Ook heeft in 1466. ^vezoeteu, of anders gemeenlyk genoemt Z'o^-

ie Hugheii, vveduwe wylen Mr. JFillem zander Dank , doftor in de

medecynen, op het zelve altaar gevefligt eene Vicarye van drie mif-

fen ter weeke, ter eere Gods, zyner lieve moeder Maria, alle Gods
Ileiligen en St. Pieter Apollel, en daar toe gellelt 30. ponden jaar-

lyks, waar van Gifters en Collateurs ten eeuvvigen dage zouden we-
zen de vier H. Geeftmeefters in den Hage ; welke fondatie "Vavid
van Boiirgondie^ Biilchop van Utregt, by brieve van den 17 Janua-

rii 1467 heeft bekragtigt.

In voorige tyden pronkte deze kerk met verfcheide altaaren ,

waar van 'er ons rects 27 met ondcrfcheidc bcnaminge zyn te voo-

ren gckomcn : als

I. Ilet hoog-altaar, gcftigt ter eere Gods en den II. Jacobus A-
pollel.

1. Ilet altaar van den //. Geeji.

Ilet

{e) In den Latyiiichen brief ftaat
, proi-idus ^ h&nejlus "jir Pcirus fi'tius Jr.gcU

Balivi oppUli £5? diftritlus de 's Ciazrfamc wodernus.

(/) Tc wcten , to. pond Hollands , en nog voor 't gcbiuik \-m 't altaar, bc-

ker, bock , tafelkledcn, en 't gccn verdcrs tot hct docii van dc niific iiodig is
,

gelyke vyf ponden jaarlyks.

(_^) In c Latyn (iaat T'otiufque Celeps Jcrarcie., dat is,dc gcheele Hcmclfchc en
heilige Heerichappye.

*
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Het altaar van ""t H. Sacrament.

van de H Alaagd Maria.
van 't H. Kriiis.

van Stc. ^nna.
van St. ^4ntho?us.

van S' u4nthonis Belyder.

van S's- Maria - Magdakna.
van St=- Catbarina.

van St- Joris.

van St- Sebajilaan.

van St- Picter.

van St- Jacob.

van St- Jan en St- Francifciis.

van St- Qiiirhms.

van Ste. Barbara.
van St. Obert.

van St- N'tkolaas.
•

—

van St- Maarten.
van St. Cornells.

van St. Bionifills en Cecilia.

van St. Cofmiis en Damiauus.
van de 11. en onverdecide Drieeenigheid.

van onze Lieve Vrouw in 't Kruiswerk.
""t geen geplaatft is aan den pilaar by den Sacraments.

huize daar de Engel aan llaat.

27. Lindclyk het altaar van mynre Vrouwe van Cortkeen.

Welke laatfle benamingen wy getrokken hebben uit het oorfpron-
kelyk francyne Memorie-boek van den II. Geeft alhier, waar in uy
00k ondcr anderen geregiftreert hebben gevonden de Memoiie van
Vrouvv Yolente van Limmingen, Vrouwe van Eginont en Tijeljieiu

.,

die in den jaare 1434 zynde overleden, in de Kloolterkerk ( /^J be-
gravcn is gevvorden.

I
Tern men zal houden Tolent van Limmiugen , Vrouwe van Eg-
„ monde en van Tffel/fyn , jairgetyde des fonnedaghes en tfirm-

nendauh.s na onfer Liever Vrouwendach viiitatio niit een Vigilie

van ix lefTcn en een zielmille als dat gewoenlic is mit ix. kaerlen

,

des iiillcn die H. Geeilmeeflers wtreyken den Prochipaep , School-

mceller , Colier en den Frielteren , die in der keriic geprovideert

zyn, up dat iy "t vcrdienen, hem alien te famen xxv. groet ; t"n

des felven daghcs fijllcn fy geven vyf armen luden elcx een aclmil!c

„ van een groten Plier voir is bewyft xl fchell. 't sjacrs op Dirck

5, Heynricxzoeiis huis in "t X'oirhout mit een Sccpcnbiief.

Cok was in den jaare 1316 in deze kerk al bekcnd het altaar van

de Maagd Maria .^ waar aan de Abt van Middclburch hadde ^q\c{-

Qq 3 tigt

{h) Zie hieina in 't Hooftftuk van St. Vincent Klooflcr.
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tigt eene altyd durende kapellanye voor de zielen van Graaf i%ri.v,

deszelfs gemalinne , en andere voorafgellorvene Graaven en Graa-

vinnen j waar van wy de brieven hier vooren hebben medegedeelt.

Het Gilde of Broederfchap van St. Joris en dat van St. deba/iiaan

Jiadden in deze kerk ieder zyn byzonder altaar , en ook elders zyn
Schutters Doele , waar van wy te zyner plaatze breeder zullen

handelen. „ De laatitgemelde Schutten moellen op St. Sebafliaans-

„ dag gefamentlyk ter kerke komen , en vvaren gehouden alle jaer

3, ieder te betalen tot het Gildegelt en reparatien van het voorfz.

5, altaar , drie lluyvers. En vvanneer eenich van de voorfz.

3, Schutters artyvich wierde , foe foude St. Scbal\iaen hunne Patroon

,5 daer af hebben totter altaer behouf , die buife mit heuren toebc-

35 hoeren of lo iUiyvers daer voeren.

De ambagt- en neering-doende Gildens, waar van wy hier vooren

hebben gefprooken , hadden mede aldaar hunne byzondere altaaren

,

die den naam droegen na den Schut-Heilig , dien ieder Gilde tot

zynen Patroon hadde verkooren , als onder anderen :

Het Bakkers - gilde het altaar van St- Obert.

Het Kleermakers - gilde van S'- Jan en S*^- Francifcus.

Het Vifchverkopers-gilde van St- Pieter.

Het Metzelaars- gilde van S^^- Barbara.

Het Lakenkoopers-gilde van St- Nicolaes.

Het \ leefchhouwers -gilde van St- Anthonis.

Het Wevers-gilde - van St- Cornelis.

Het Hoedenmakers-gilde van St- Jacob.

Het oude Kleermakers-gilde - van St- Maerteii.

Uit de verfcheidentlyke benamingen der reets aangehaalde altaa-

ren •, is nu genoeg af te nenien , dat 'er ten tyde van den Roomfch-
Katholykcn Godsdienft in deze kerk al veele hebben geflaan , dog
hoe groot het getal der zelve eigentlyk zy, en waar ze alle geplaatft

zyn geweeft, vind men nergens aangetekent. Plet hoog altaar ftond

in 't Choor ter plaatze daar in den jaarc 1667 dc tombe van den Ad-
miraal Obdam is opgeregt, en was ingewyd ter eere van den Apof-
tel Jacobus., als Patroon en Schutheilig van deze kerk.

Ver- A an deze voorverhaalde altaaren waren verfcheide Vikaryen ge-

v^ka*^^
fligt , waar van de Heer Hugo van HuefTen de volgcnde lylt ver-

lyen aan fchaft , welke hy zegt gevonden tc hebben in ccn oud Jiandfchrift

,

dezeive vvegens hct Dekcnfchap van Dclfiand : dog \'an Ryn merkt in zyne

"eaL't^
naauvvkeurige aantekeningen daar op aan , of dat 'er verfcheide V^^i-

karyen tweemaal werden genoemt , of dat ''er eenige onderfcheide

Vikaryen en altaaren in deze kerk een en den zelven naam hebben
gedragen. Hoe 't zy , hier uit is egtcr te beiluitcn , dat 'er al een
gioot getal Priefteren oadiydsin deze kerk moct zyn geweeft.

I. Vikarye van 't H. Kruis van miiakclcn.
1. aan S'- Obertits altaar.

3- — -— aan St- Nikolaas altaar.

4- i^^n het altaar van den H. Geeft.

f. V'ika-
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5. Vikarye aan St- Anthonis altaar.

6. aan S^ Jacobs altaar.

7. aan St- Maartens altaar.

8. aan 't altaar van de Maagd Maria.
9' aan 't altaar van 'c 11. Kruis.

10. aan 't altaar van S'« Cornells.

II- nog eene tot Gods eere gefligt aan't 7,elve altaar.

II
• aan 't altaar dat de vergeever zoude noemen.

13- eene ter eere van den almogenden God, van de H.
Maagd Maria , van St- Jan Evangelifl , en van dc
Maagd Cathariiia , geftigt aan Ste. Catharinaas
altaar.

14. aan St. Joris altaar.

15"- nog eene aan 't zelve altaar.

i<^. aan St. Qidriniis altaar.

17- aan 't altaar in de oude kapel van 't H. Kruis.
18. nog eene op 't zelve altaar.

19. aan Ste. Annaas altaar , in de kapcUe van 't graf des
Heeren.

io. aan Ste. Barbaraas altaar.

2.1. aan 't altaar van 't H. Kruis, en van den }l.SebaJiiae/U
^i. aan 't altaar van 't H. Sacrament en van St- Maerten.
2-3. aan 't altaar van de Moeder Anna.
24. aan S'e- uimia altaar.

25. aan 't altaar van de H. Apoftel Fetrus,

26. aan S^- Aiitbonis altaar.

17- in de kapclle en op 't altaar van 't H. ICruis.

a8. aan een altaar, 't welk wel eer afgebrand zynde , te-.

genwoordig geplaatft is by 't H. Sacramentshuysje.

19. aan 't altaar van het hoogwaardig Sacrament en van
St- Maarten.

30. in de kapelle van de H. Maagd J//2m.

Hier by zullen wy nog voegen de zodanige , waar van wy de brieveri

authentiekelyk hebben gezien , en des noods de affchrtften zouden
konnen werden getoont.

Indenjaare 1439. {\a^q Jan Diricsz. Loef met Machteld Gerrits

dogter zyne moeder op 't altaar van St. Jacob ter eere van den Al-

magtigen God , de roemwaardige Maagd Maria , en den H. Johan-

nes Evangelifl eene \'icarye van vier milfen ter weeke , en ordon-
neerde daar toe verfcheide goederen en inkomlten. De Gifters daar

van zouden zyn IVilkm Dirkszoon kuiper tot Delft , en zyne nako-

melingen, te weeten, de oudfte zoon eerft , en die ontlorekende ,-

de oudftc dogter , geene erfgenaamen van den gemelden Willeni

Dii'ksz. zynde , zouden daar van Collateurs vvezen de erfgenaamen

van de v-oornoemde I^lachteld Gerrits op de zelfde wyze en ordre y

en geene erfgenaamen van beide gemelde perzoonen in wezen zyn-

de , zoude de begeving flaan aan de H. Geeftmeefters in der tyd.

Deze lligtinge is op den 30. Juni des zelven jaars bekragtigt door
Rudolph njan Dicphoutf Bilfchop van Utrcgt. De eerfte bezitter van

deze
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Memo-
fie van
Aniel
StaelUnne

Vrouwe-

keen.

deze \^icarye was Gerrit Brudcrszoon , Subdiakon , en A°. ifi;.

meefler jaii Stark.

Nog was 'er op St. Jacobs altaar eene Vicarye gefondeert by die

van Borfekii , waar van , na doode van Heer Liibeclc Dirksz. eertyds

Pater in 't Zufterhuis geftaan hebbende in de Pooten , in den jaare

1599. bezitter was jonkheer Joris van Thienen^ zoon van jonkheer

Andries van Thienen. Tot behoef van deze Kapcilanye waren on-

der andere inkomfien bewezen agt Croonen jaarlyks geveftigt op 19

of ro morgen lands gelegen in Haferswoude , brcder ulykende by

den brief, dien wy hier na hebben gebragt onder de letter Z.

Yroiiv/ Anna of Aiide/e , anders gemeenlyk genaamt5'/rt'/////;f ,we-

duwe wylcn Heer Nico/aas van Borjje/en , Kidder , Heere van Kort-

kene^ hebbende in de jaaren 1410. en 1419. van Heer Wigger^ Abt
van 't Convent van Middelbufg vryheid bekomen om uit haare goe-

deren te mogen fonderen en doteren in de St. Jacobs kerke eene eeu-

wig duui-ende Kappellanye, heefc in \ jaar I4^o. aldaar op hei altaar

van St. Anna , ter eere van God Almagtig , zyne moeder Maria j

xoertivvaardige maagd, de zalige Anna haare moeder , en alle deHei-

ligen opgeregt eene Vicarye van vier mifTen ter weeke , de zelve

begiftigende met verfcheide landeryen en andere inkomften , die

zy bv nadere brieven van den 14 en 31- Augulli 141 1. nog merkelyk

heefc vermeerdert en verbetert , itellende na haare dood daar toe

zodanige gifters als de brieven daar van zynde komen uyt te wyzen.
Wel^e fondatie en dotatie Fi'ederik Eiilchop van Utrecht den 8. Fe-

bruari 1410. hceft beveiligt. Na haare dood wierd in deze kerke

haare jaarlykfcJie gcdagtenifle geviert , welke wy in 't Memorie-
boek van den H. Geefl in dezer maniercn befchreven vinden.

ITem men zal houden memorie Andel Staelllnne, Vrouwe van

Cortkeen des fonnendaghes en des manendaghes na der Odave
van den Heyligen Sacramente j In den eerflen lal men fingen Vi-

gilie van ix. Jelfen met venite en mit ix kaerfcn en mit 11 ij. flal-

kaerfen , des anderen dages een miiTe van Requiem mit Dyaeck
en Subdyaeck en mit Provifores , des fuUen die Prochipaep , Ca-

pellanen , Scoelmeefler en Coder hebben ij. pont gelyc te deelen

,

behoudelyc dat die Prochie-paep voir wt nemen zal vyf fchell,

die Schoolmeefter ij. fchell. , en die anderen en Proviforen elcx

een fchell. en die Onder-Cofler ij. grot, en quamen daer 't unuary

dien fuUen die H. Geellmeefters wytreyken elx des avonts een gro-

ten 5 en des 's morgens een grooten , iit dat zy 't verdienen ; Item

die H. Geellmeefters die fuUen deelen x^. broets , vier van eenen

55 groten ; Item fy fallen geven vyf hemden vyf arme luydcn ; Item fy

55 fullen geven vyf paer fcoen om Gode ; Item men I'al die kaerfen

5, fetten voir dat aiitaer van mym'e Frounue Cappelle van Cortkeen , eti

55 een cleet duir fpreyden.

Eene andere Vicarye was in deze kerke gefondeert door Jail
Hollen met Mirgriete zyne wyve op het altaar van St. Anthonis^
en belaft met twee miflen ter weeke , en andere dienftenj breeder
VPrmelr in r^Pn irrvl<T/:>r>r?r'r< Krif>f

- Wl

3)

5J

35

3)

5)

33

33

33

33

33

33

33

33

vermek in den volgenden brief.
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„ \T 7Y Scepenen in den Ilage doen condt alien luden , dat voor Ponda-

, W ons quamcn Ghysbrecht Claeszoen , Claes Reynierszoen en tfevan

, Jacob Buttelgier H. Geeftmeefters in den llaighe,ende lieden voor ""jg^'"

5, hun en hoircn nacomclingen als II. GceRmeeiters in den Plaighe st. An-

„ voerlz. vergadert te w^efen in voirwaerden hier na gefcrevJti, mit thomsai-

Jan HoIIen en Margntte zynen wive ; In den eeiiten loefden die
*|"„'^^°o"'.

;, H. Ceeitmeefters voerfz. tot ecnre eeuwigen memorie fan Hollen len^c.

„ voerfz. . . . te doen twee lefende miiTen ter weeken in der Pro-

„ chikerke in den Ilaige op fint Anthonis outaer en te beginnen in

., der weeke na dat hy otlyvich geworden es , fynre zielen en zynre

:, ouder zielen, Margrieten en hoire ouder zielen mede te genade,

55 Ende wairt dat hier eenige verfuymenille in gefchiede , zoe

., zouden die H. Geeltmeefters , die dan in der tyt w efen fuUen

,

;, verbeuren voor elcke miile , die niet gcdaen en werde , twaelf

., groot , als men in der tyt van renten nemen fill , dair die kercke die

55 ecn helft of hebben fel en die Prochipape die ander helft ; Voert
55 loofden die H. Geeftmeefters voerfz. voor hun en voor hoiren na-

j, comelingen als li. Geeftmeefters in den Haige nae Jan Hollen

35 voorfz. doct te doen doen een eeuwige memorie alle jaer in der

35 kerken in den Haige een fingende Vigely met negen lelfen en mit
-, Venite, mit twee provifores om te doen des avonts in der Vige-

35 lyen en des smorgens daernae een fingende zielmilfe mec Dyaeck
3, en Subdyaeck en Provifores , des zellen die PI. Geeftmeefters die

5, dan in der tyt vvefen fuUen vuytreycken dercich fchellingen Hol-
5, lants tsjaers voor defe milfe ende vigilie voorfz., daer die Prochi-

„ pacp en Scoelmeelcer of hebben fellen elcs eenen fchelling , die

33 des avonts en des smorgens andoen te koer elx eenen grote ,

3, Dyaeck en Subdyaeck elcx eenen grote. Ende wes dan dair over es

33 van den d:rtich fchellingen voorfz. fellen alle gelyk deylen Prochi-

„ papc, Schoolmcettcr, Dyaeck, Subdyaeck , Provifores en alle die

,5 Cappellanen in der kercken. Ende wye nyet en quamcn voir der

3, eerller leifen in die vigilie en daer nyet en bleve tot dat die vigilie

33 gedaen is, die en foude nyet hebl^en. En zoe wye niet en qua-

3, me voor kyeryelyfon gefongen waer in der millen , en dair niet

35 en bleve tot dat die milTe gedaen is , en zoude ook mede niet

35 hebben \ Voort fellen die H. Gecftmceflers , die dan in der tyt

,5 wcfen fuUen , doen fctten alle jaer des avonts en des ochtents als

35 men defe memory houden fel , neghen fchoone keerfen , Ende na

„ Margrieten doot fal defe voerfz. memorien vvefen voer hoer bey-

der fielen. Ende hebben de H. Geeftmeefters hier voor bewyll
fulcke renten en in fulcker voirwairden als in des H. Geeftboek
geteykent ftaen fonder ai'ch en lifte. In kenniife der waerheyt
hebben wy defen brief open bezegelt met onfen gemeenen zegel.

Gefcreven op den eerften dach in ""t jaer ons Ileeren duyfcnt vicr

hondert drie en twintich.

5>

35

»3

33

35

Van gclykc Jiad Chnjiina Pktersz. in den jaare i4<r8. ter eere van
den Almogenden God, zyne allerheiligfte moeder Maagd Maria ,

S^. Anthonis Belyder, en alle Ileiligen gefdgt eene kapcUanye of altyd

duurende vicarye , onder beding, dat 'er weekelyks drie millen aan
Rr het-
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liet voorfz. altaar van St. y^nthojiis moeftcn gedaan worden , ter tyd

envvylentoe, dat dezelve door de begifcigcrs by hen te noemen

,

op een bequaamer alcaar in de zelve kerke zouden zyn overgebragt.

Welkc fondatie David van Boirrgondic heeft bekragtigc op den i.

Oftob/van den zelven jaare.

In den jaare 1473. heeft Mr. Flotis Klaasz. Sa'ift op bet altaar van

St. Corml'n geftigt eene vicarye van twee miiien ter weeke, en de

zelve bcgiftigt met verfcheide gocderen , uitwyzens den brief daar

van zynde van den 6. Septemb. 1473. W'elke fondatie en dotatie

Tiavid van ^owr^ow^i^ Billchop van Utregt op den 13. daar aan vol-

gende heeft gcconfirmeert { / ).

Nog was 'er in vroegere tyden by eencn Mr. Jaris. gemaakt eene

kapellanye op 't H. Arw/.v altaar , en dezelve !jegiftigt met xx. pon-

den Hollands jaarlyks. Deze hadde iiy te bedienen gegeven Heeren
Wilhni Gheryts Prielter ; maar Hertog Aalbcrt van Beyeren de goe-

derei en ertfenilfe van den voorn. Mr. Joris aangetall en na zig ge-

nomen heljbende , heeft den voorn. Heer "V^ illem daar van x. pon-

den jaarlyks bewezen op den Rentmeelter van Noort-HoUand , gelyk

de brief, dienwy hier vooren in 'c geheel hebben gegeven, zulks uit-

•wyll. Deze kapellanye heeft de gem. Hertog daar na in de kapel-

!e van St. Nicolaas Cafthuys overgebragt , als \vy ter zyner plaatze

nader zullen aantoonen ; en zyn by vcrvolg vantyden deGraaven van
Holland daar van begifters en collatcurs geweeft.

hi den jaare ifos". had Jacob C/aesz eene alfd durertde vikarye of

kapellanye gefondcert aan het altaar van St. Dienifins en Cccilieti

in de St. Jacobs kerke van den Hage , en dezelve met goederen bc-

giftigt, w'aarvan in den jaare 1608. hc-ntterwAS Jacob Franfois. Dem*-
waarder van den Hove van Holland , als de naafte van den bloe-

de(^ ).

Ook was 'cr eene vikarye geftigt aan het altaar van St. Pieter in dc

St. Jacobs kerke in den Hage, waarvan in den jaare i6o6 dfterze en

Pationa geworden zynde JufFrouw Barbara van Do/-n^ huisvrouwe

van Alriaan Diihk, Secretaris van de Heeren Staten van Holland,

dezelve by bewilliginge van haar Ed. Groot Mog. (/) llelde op haa-

ren zoon Willem de Recbte?'e, verwekt by wylen haaren man Jan de

Rechtere.

Insgelyks was 'er eene vikarye gefondecrt door Engebrecht Vten-

Hove Camerling en zyne huisvrouw Elizabet aan het altaar van St.

Maria Magdalena , ftaande aan den pylaare , en met verfcheide in-

komflien befchonken ; als mede nog eene vikarye door eenen Bert-

helmeiis van Goch. en zyne 'wyf aan 't altaar van onze Lieve Vronwe
in V Kruisvjerk. Meer andere zouden wy alhier konnen optellen, in-

dien wy ons niet te binnen bragten dat we alrede de aandagt van den
goedgunftigen Lezer met deze ftolie te Veel hadden gevergt. Wy

zul-

(0 Zie Sententien'van denHoogcn enPiovincialen Raad, gednikt Ao. i66z.

f^g- 577-
(k) Refolutie van Holland van den 7 November i(Jo8.

(/) Rclblutie van Holland van d^cn if. April 1606.
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^ullen licver overgaan tot het verhandckn \-aii zaakeii \'an mccrJer
aanmerkinge.

Voorts was deze kerk na de wyze en 't gebruikdciRoomfchc kcr- iseeide-

keu in voorige tyden mode opgcpropt van Ichildcrycn , bcelden en ftorming

ftandbeelden, dog door dc beeld-llorming van 't jaar 15-66. en de
^•^'^'^'•"

daar op gevolgde veiandeiinge van den Koomfchen Godsdienft zyn \^^66. in

de altaaren over al afgebrolien en allc de kerkcieraadcn verftrooit en <ieze

weggeraakt ; want als die dolle raazery van den gemelden jaare 1 566
'^'^''^•

zeer fchielyk , als een blixem door ganfcJi Nederland was doorge-
drongen, l]aande het woedend graauvv, 't zy aangehili: of door eige

beweginge, hunne handen aankcrAcn, kloollers en kapellen , ver-
nielende en te Ichande makende al wat heilig was, in zoo verre, dat
in drie dagcn meer dan 400. kerken ( ;// ) geplondert wierden , leed
d&z:e plaats geen minder aanlloot en geweld, als eenige Had in Hol-
land, gaandc dc overgeve ftOLitheid en ongebondentheid van dat ge-
boefte alhier ;// ^eii tiage:> zoo verre, dat 'er, (volgens het veriiaal

van den Ileer Ilooft in zyne Ncderlandfche lliftorien (;/), ) „twee
„ luyden , met naamcn Adriaan Menn'mk en B'lrk Joq/len , gevon-
„ den wierden van zoo reukcloos een' onverzaagtheid , dat zy den
J, Raads-hooftman Suys en anderen van 't Ilof quamen arbeidsvolk

„ afvorderen , om de beelden vvegh te nemen. Dus vertellen 'c

Bor, Hooft en andere: maar Laurens Jacobsz. Reaal verhaalt ( ),

„ dat de Frelident den eenen , 't was "hirk 'Joq/ieii , Trcforier van
„ den Ilage , zelfs had ontboden , en hem afgevraagt hcbbende , of
J, hy laft hadde om de beelden te breeken , een ja tot antwoord
„ ki-eeg. \ oorts vragende waarze was , had hem d'ander, met
„ een itoute loogen , op zynen boezem Haande , gezeit, dat ze daar

J, lag. De Heeren (
Hippolytiis nian Perfyii , Prefident van 't Hof

„ tot Utrecht, toen by geval in den Hage zynde, was 'er by geroe-

,j pen J of uit verbaaitheid , of denkende , dat zy zeggen wilden ,

„ dat hun hart en overmoed volmagt ftrekte , doen zonder verder

„ onderfoek hunnen wil. Men bad , dat fe hun werk in ftilligheid

,

„ zonder beroerte te maken, fouden verrichten, en gaf hun twaalf

„ arbeidsluiden te hulp ; en beloofden dien feven ftuivers voor ar-

„ beidsloon , die 00k Ijetaalt wierden. Geduerende 't afbreken,

„ deed men de kerkdeurcn door de Dcurwaarders van 't Hof en de
„ Schuttery, ten dien einde in de wapen gebragt , van buiten be-

„ vvaaren. Met welke gedvveegheid , als geoordeelt uit vreefe te

„ fpruyten , niet zoo veel gewonnen wierd , oft men dwong ver-

„ Icheidc perzoonen, ccnige beelden by tyds gehuilt en verfteeken,

„ ter vernieJinge over te levcren. Dit alles vcrvoigt Brandt in zy-
ne hiftorie der Reformatie ( p) maakte een grooten roep door 't

gantfchen Land , inzondcrhcid ondcr 't graau , 't welk zig nu voor
lict ftaan-, dat dc becldcftorming vry ftond, om dat 'cr dc Prciident

volk loe had beltclt en voor beloont.

Rr z De

(m) G.Brandt, Hijl. dcr Rcforinatie^ fboek i dcel^ hi. 341.

(«) Pag. loy. Zie nicde Bor, Nedcrl. liijlor., 1 dcel z bock^ fol. 62.. I'erfo en

6f. van den oudcn druk, 'ulvvaar het zelfde wcrd vcrbaalr.

(0) Jnzyne memoric, fol. 4C). (/)) i. Dcel
, 7. bock., bJ. iCii.
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I'afloors

van St.

Jacobs

kerkeuit

dc Ab-
dyc van

Middcl-
burgge-

nomen.

De Palloors van St. Jacobs kerk , die ook in oude aftcns met den

naani van 'Farochi-'Papen of Ciireiteii van den ilage bekent ftaan,

wierden uic de Abdye van Micldelburg van de Fremonllreitc orde

(dewelke ook Norbercynen genoemt werden ) genomen , en oolc

door Vikariilen en Kapellaanen uit dezelfde abdye geiiolpen ; want ,

na de getuigenis van Keigersberg (</) had Koning Wilkm-i als Gra-

J5

>»

ve

{q ) Chrcinyk van Zecland , uitgegevcn en veimceidcit door den Hoogleraar

Boxhorn. ll.rlccl, cap. i f. pag. \if. m Kooning flllkm. Op de gctuigcnilie van

den zclvcn Reygersberg llcmt hicr in over ecn Vader van HeulTcn in de Oudhe-
den en Geftigten van Zeeland I. iieel

, pag. 16. en 47. in 061.^ dog voegt daar by,

„ dat het fchynt, dat dc Abten van Middelburg van dit rcgt met vcrloop van ty-

„ den afgeltaan, en hct zelve allecnlyk over ecnige kerkcn behouden he'oben. Gn-
dcranderen, zegt hy, hebben zy het behouden over de Parochi-kerk van St.

Jacob in 's Gravcnhagc , over de Kapelle te Eikenduinen, onder de Haagfche
Parochi ilaande; en over St. Anthonis Knpelle te Schevclingenj zoo als blykc

uyt ongedruktc brievcn van St. Michiels Abdye tc Antweipen ; waar van ik

„ een aflchrift heb bekomen. En verders, dat de gemckle Abt dit regt nog be-

„ houdcn heeft over eenige kerken van Zeeland. Maar de Hecr van Ryn , in

zync gelecrde aantekeninge , pag. 1^3. No. 7. is in tegcndcel van gevoelen , dat

Koning Willem zodanige abfolutc magt over alle de kerken van H' llanJ en Zee-
land aan den Abt van Middelburg nooit heeft gcgeven , en dat ook uit de woor-
den van Reygersberg zelts te begrypen is , dat de gemelde Abt zodai.ige magt
maar heeft gehad over eenige kerken van Holland en Zeeland j want hy oordeelt,

dat de tuGclienwerping, „ om kerken te bedienen , aldaar maar verkeert ftaat,

„ dien Koning IVillem der Abdye gegont hadde, enz. : Ook is 'er, vervolgt hy,

,, geen het minlte bewys in de Kerkclyke of Wercldlykc hiftorie van Hollandt of
„ Zeeland, dat de Abten van O. L. Vrouw tc Middelburg zoo ecn algemecne

„ magt zouden gehad hebben. En om andere bcwyzen nu over te llaan , men
J, heeft maar agter in de Voorberichten op Batwcia Sacra de naamen van vcrfchei-

,, de Paftoiyen of proeven na te zien , die ter bcgeevingc der Graavcn geftaan

„ hebben. En tot dit gevoelen zouden \vy ook volkomen overhellcn , dewyl
ons uit oorfpronkelyke bricven verfcheide kerken van Holland en Zeeland Z}n
voorgekomen , waar van de Collatie t'ecnemaal den Graaven of Ambagtsheeren
van de plaatzen heeft gecompctcert. Onder anderen ftond ter bcgcvinge van den
Giaaf de kerk van Zivyyidrecbt ^ welk regt met het agtfte deel van 't zelvc Am-
bagt Gnzi IFilkm van Henegouiien verkogt en overgaf aan Mr. Tbielman Jan Hecr
Cdyszoonszoon., by brieve getekcnt te Dordrecht tsvrydags na Maigiicten des

jaars 1540. Ook had deGraaf de vrye difpoiltie over de oudc kerk te Amller-
dam , waar van hy in 'r jaar 1 3 fp. de begcvinge gaf aan Heer Gerrit van Hecmjle-

^^zynenRaad, uitwyzcns den volgenden brief „ Aelbrecht, 6cc. docn

„ condt alien luden , dat wy machtich gemaift hebben en makcn met onfcn ope-

j, nen brieve onfen licven en gcirouwen Heere Gerrit van Heemjieck on'en Raet te

,, gevene en begevene die kerke onfer ftede van Amftclredamme dat ccrfle dat fy

J, open is van rechte jof de facto, en bevelen hem onier zicle en eere dair in tebc-

„ waren. In oirconde &c. Gcgeven tot Zicrikzce des woendagcs na divifionis

„ Apoftolorum in 't jaar M. CCC. ncgen en vyfiich. Gelyk iccht ocflcnde de
gemelde Hertog over de kerk van Kativyk op den Ryn., gcvende het jus Patronatus

daarvanaan die van den Duitlchen huize t'Utrcgt, als blykt uit den brief, welken
wy uit de originelc Rcgiilratic hebben getrokken en misdicn waardig geagt de
oudhcid bcminnenden Lczer mede te declcn j dog dewyl dezelve tegrootis, om
hier in te laffcn, hebben wydien gebragtagter het werk onder de Letter A a. Ook
had dc abt van Middelburch geen het minfle regt van begecvingc over de Paflory

te Koudekerk, \cvmits het zelvc ftond ter difpofitie van hct Kapittcl ten Kove, ge-

lyk
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ve van Holland en Zecland, in den jaare 1x5-0. of daar ontrent dit

regt aan de gcmclde abdyegcgevcn. Zyne woordcn zyn deze: „lns-

„ gelyJicn loo heeft Graeve Wiilem 00k feer rykelycken l^egaeft die

„ Ab'dye binnen dcr Iteden van Middciburch, van Erve van Thien-

„ de (daar in liellende geleerde mannen oni de kerken ce bedie-

5, nen ,) die Konint; Wiilem de Abdyen ghegont en gegeven Jiadde

„ in HoUanc, in Zeelant en in alle zyne Landen, op dat, foo wan-

,, neer eenige van die kerke vaccrende vvaren , den abt dan ter tyt

„ wefende , foude mogen datr Paftoren en Capellanen inltellen na

„ fvn beliefte, \ welk noch op ten dach van huyden gefchiedt; dat

is t'e verltaan van den tyd , vvanneer hy dczelve zyne Chronyk in 't

ligt gaf •, 't welk geweeft is A^. 15 fi- Vk welken hoofde deze ab-

dye van onds tot zelfs na den hervormden Godsdienft toe ftaande

gehouden heeft, dat aan haar hct jus Patronatus over alle de kerken

van Holland en Zeeland en onder andercn 00k over die van 's Gra-

venhage toequam.

De naamen en tituleringcn der Paftoren , die eertyds in den Hage Naamen

gcftaan hebben , voor zoo veel 'ei- ons in authentieke befcheiden ^erzcive

tot nog toe zyn voorgekomen , zuUen wy hier laaten volgen.

NAAMEN DER PASTOORS
vandeSt. JACOBS KERKE.

1 3 1 1 . Broeder H U G II E N , Prochipape in die Hage.

1403. HeerJAN VOS, Cureit van der Haghe.

14x0. Ileer jAN JACOBS Z., Priefter Canonik tot onfer Vrou-i
wen Cloofter in Middelburch en Cureit nu in der Hage.

I^r 3 1431

lyk wy hicr vooren /)^^. up. hebben verhaalt. Nooit hebben de gemelde Abten
zodanige magt gebruikt over de kcrk van Aarlanderveen , dewyl de Ambagtshee-
icn in der tyd en na hen dc Graaven daar van patrooncn zynde

, gevolgelyk hct

regt van collatic aan zig hadden , als te zien is uit zckere uitfprake van Hertog
jldbrecht over hct begcven van een kapellanye eertyds door WtQ\ Wiilem van Outs-

lioorn., als Ambagtshcer en patioon, in dezelve kerk gefondcert, (geregiftr. in 'c

boek , berudendc ter Leenkamer vanHoHand, hcbbendc op de rugge getekent,

Liber nil. Jclhrecht ah anno i^fS. mq. 1391. lolumcn primitm Cas E. fol. ip8.

verfh-j Als mcdc niet over de St. Pancras kerke binnen Enkhu'.zen^ nog over de
kcrk van IFormer^ dcwyl de Graven daar van Collateurs waren , wcrdcnde Heer
Gyibrecht i-an Rietvclt^ Proift van Wcllvrieslant door Hertog Philips van Bour-
gondic^ by brieve van den 16 December 1440. gclalt Heer Wolfett , Prieller die

Cure en Reliquien binnen Enkbuizen by provific te bevelen en laten bewaren. Zie
2. Mcmor. van Rofe gccjuot. A. z. fol. 20. en F Memor

.

gcquot . C. i.fol. 1 3^ Mecr
diergclyke vooibceldcn en bewysilukken Zouden wy tot fondamcnt van ons gevoe-
Ic alhier konnen te bcrde brengen, maar vcrmcenen reeds de palen van aantekc-

ninge te hebben overcrcden-, en mitsdicn zullcn wy dczc zaak, als voor 't jeoen-

woordigc klaar genorg bewczen , verder daar laaten en den Lczer wyzen tot G.
Brandtf/Ji/lor. der Reform, i. decl^ x boek.^ bl.H<j. en jjo. en tot dcnSchryvcr van de
Erfgravel.Bcdien. in IIoll. pag. 1 17. 128. en 129. die ons ccn overvlocdige lyft ver-

fchaften van kerken en palloryen , welker bcgcvingc eertyds aan den Graaf ftond.
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143 1. HcerWILLEM BR A EMS, Cureit in der Parochien van

den Ilagc.

1440-1443. IlecrCORNELIS ALLAERTSZOON, kanonik

in onfcr liever Vrouwen Clooftcr in Middclburch en Prochy-

paap in den Hage , werdende in een Latynfchen- brief ge-

noemt , Curator Ecclefia Prochialis in Haga-Com'itis.

1450-1469. HeerPIETER DE RYKE of PIETER RYIC,
Priefter , Canonik dcs voorfz. Convents en Cureit van der
Prochy-kerke in des Graven-hage.

1475. Was Heer WILLEM Capellaanin den Ilage.

i48z. Heer PAULUS GERRITSZ VAN IIUESDEN, Cu-
reit van de Parochie kerke van den Hage.

1487. Was Heer J OHAN MOEYEKINT eeuwig Vikaris van
deze kerke ( r }.

1508. Heer N IKOLA AS BALDEWYNSZ. Priefter , Ka-
nunnik van het klooller van de L. Vrouw in Middelburch ,

en Paftoor van de St. Jacobs kerk in den Hage.

1514. Mr. JOHAN VAN DUIVENVOORDE, Paftoor van
de Parochiekerk van den Hage.

I5'4x. Breeder HUYBRECHT BYL, Paftoor, en i^^tege-
lyk Memorie-meeiter van de kerke van den Hage.

ijj6. Heer JAN HARMENSZ, Paftoor van de Parochie kerk

in den Hage.

1^70. Mr. VINCENT HUGO.
1577. Heer VINCENT MULOC, Paftoor van St. Jacob en oud-

fte Kanunnik van Middelburch.

PASTQORS WAARANDE.
Pas-

^°^! Deze geeftelyke perzoonen , gelyk zy in voorige tyden alhier in

RANDE. groot aanzien (j) en vermogen waren , zoo hadden ze ook geen
min-.

{r) Als blykt uit een brief, door den Aartsdiaken van Utrecht in den gem:
jareaan hem gcfchreven, in zeker gefchil over St. Pietcrs vikary in dezelve kerk.

Zie dezen brict by den Schryver der Dclflthc oudh. p. 369.

(j) Het Priellerfchap van deze kerke is van zeer oude tyden in grootc agting

gehouden , door dien de Paftoors de preceance en den rang geliad hebben voor

Schepcnen, gelyk te zien is uit de volgende afte. JVy bruedcr Hughe Prochipape

in die Hage en die gemeene Sccpcn in die zelve Jlede maken condt , dat Hcyne van Loon
voor ons gbelovede een pond vry gelts elk 'sjacrs op Jyn buys en up die boofftede daer by

inwoent , enz. bezegelt mit onfen fcgeleii in 't jaer ons Heeren duyfent drie hondert en L
ehe up ftnte Dyonifius dag. Zy voerden ook den naam van Procuratores feu Ma- •
giftri Parocbialis Ecckfue Santi Jacobi^ blykende uit vcrfchcide Lntynfchc bricven.

Opk wicrden de meeftc rckcningen, immers dewelke de Godshuizen raaktcn,ten

over-
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minder aanzicniyke Mooninge. Dezelve was gelegen in 't.noordca'

van den Hage, te vinden op de meergemelde kaart onder No. 35-.

en droeg den naam na de gefleltenille en gclcgendheid van dc
plaars; A\ant dit hcerlyk gebouw, waar van Jacob de la Torre in

zynKoomfchverhaal {t) zegt nog eenig vervallen muurwerk gcziente
hebben , was geltelt in 't midden van een vermakelyke Wa a r a n-

DE, wclkc van alle kanten met gragten omringt en met vrugtdra-
gende en andere boomen beplant was. Voor had het een fchoonc
llcenc poort , waar door men in den hof en vcrders na 't huis van
den Pall:oor ging; zulks dat het eene ganfch beflote en omcingelde

^oeda-
plaatze was, ongetwyffelt , op dat , gelyk het woord vaarande me- nigheid

debrengt, het edel gedierte, a!s haazen, konynen , enz. , 't geen vande-

daarin tot vermaak van den Palloor wierde gcvoet , zig binnen het ^^'^^'

zeive beftek zoude houden. Ilet blyktuit verfcheide oude aclens (1;), geiegen

dat de l-altoors van den Hage of Parochie-papen , .gelykze in oude
brieven doorgaans genoemt werden , al in vroege tyden dit gedeelte
van den Hage tot hunne woonplaatze is toegevoegt , dewyl men
vind, dat zeal voor den jaare 1419. hunne valte wooninge aldaar

hebben gehad, fchoon dezelve toen nog niet bekent was met den
naam van IVaarande , werdende llegts genaamt des Parochipapen-

hof (iv). En het is waarfchynelyk , dat daar opal gezien werd in

het

overftaan van hen opgenomen en gefloten > daar over geroepen den Pafloor van de

P'arochie-kerke van den Hage. Zie Sententie van den Hove van Holland van den
30 Julii I f Z4. nopendc het docn van de rekeninge van de H. Geeft , Kerk , Ge-
tydc, Zick, Gaithuis en HuifTit-meeftersj als mede dc Inftruftic voor de zelven

van date dc ii. Augufti if 24. enz.

(/) Dit verliaal is tans nog ongedrukt en voeit dezen titcl: Relatio feu Defcrip-

tio Status religionis Catholide in Holland'm cique confoederatis Provinciis a Jacobo de
La Torre, Archiepifcopo Ephefino Vicar10 ApofloUco colkHa £5? exhibita Smo. D, JY,

yllexandro VII. atqiic Eminentijfimis ac Reverendsffimis S. R. E. Principibus ac Car^

dituiUbus S. Congrcgationis de Propaganda Fide. Kal. yjpr, an. Dom. 1656. Wy zul-

len zync eige woordcn, zoo als ze o'ppag. 197. gcvonden werden, alhier uitfchry-

ven: „ Parochia autem civium ac plebeiorum alia ac ampUor.y dedidata Divo Jacobo

„ Majtri^ adificatione poferior erat altera; quandoqiiidem erigi folum inccperat Anno

„ Domini 159O} Pajlorqtic ei deferviebat ex ordine Pramonjlratenfi AbbatiiS Mid'

„ delb. in Zclandia : 6? ciusdem inf.ituti fui varios habcbat Propajlores ac Cappellanos.

„ Et domus Pajloralis ( ctijus adhiic vidi rcliquias ) fojfis circuwdata , fplendida erat
,

„ ac cuniculario circumcintla. Van te vooren had hy gczegt : Parochia vera
(
Ha-

„ g'^) olim fuere^ ut ita dicam , dua. In aula Sacellum , variis fcpulturis plurium

„ Hollandi<e Comitum ante inccndium anni 1641 exornatur
.,

ita ut Collegiata

„ Ecclcfia ifa pro fecunda Parochia computari queat.

(vj Onder anderen uit een kuftingbrief, gefchreven op onfer zueter Vrouwen-
dag Anno M. CCCC. en ncgcnticn in deze woorden: „ En deze voorfz. renten

,, heeft hy vcrzekcrt op fyn huys gelegen op die Geeft voer des Procbipaf>en , en

» heeft belegen an die oedzyde Zwagerken, an die zelve zyde Floris van Backum,-

„ an die weitzydc op dat noort-cynde en op dat zwtcynde die ban-weghe , ^c.
Nog in een an Jcren brief; „ Op ccn huys gelegen op die Gecfl: , op dat Noirt-

„ eyndc die Prochipape van den Hage., 8cc. zynde gcdagtekent den 21. November
I4j-p. Item „ Nog op Jan van Rottcrdams thuyn en op fyn huys , ftaende op

die Geeft by des Prochipape, Scc. Gcfz. op ten 11. Macrte 149^.

(to) In een kulling-bricf van twee huizcn ftaandc op dc Geeft, bclcgen aan 'did

„ wcftzyde Diic Jaeobsz mit zyn cameren , op dat noirtcinde des'Prochipapeti

Hotfi
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het bekendc Handveft ( x) door Hertog A albert van Beyeren, den

£oeden luiden van den Hage, die toen woonden of namaals woo-

nen zouden binnen de limiren of marken aldaar uitgcdrukt , in den

jaare 1370 verleent , wanneer aldaar onderanderen gezegt v^'^erd ,
,

„ van daane vort ftreckende , door die Hofftede daer Clays Gheryt »

„ Doedenfoen plach te woonen noortwaert totter Hofllcde toe daer I

„ Claes van der Meer plach te woonen an die oe/ifide van 'j Papen-

„ hove^ ende van daer (Sec. Zoo om dat niet te bevroeden is tot

wat anderen Paape of Prielter zulks zoude konnen werden t'huis ge-

bragt, byzonder in dien ouden tyd; als om dat de verdere plaatzen

aldaar genoemt , v^'erdende nagegaan 5 z.00 veel de zedert gemaakte

veranderingen zulks konnen lydcn , die plecke ^vel overeenkomt

met de gelegentheid van \ Patloors Warande. Waar uit dan teffens

blykc hoeveel vroeger nog als 141 9. die wooning en Waarande al

voor den Partoor geichikt is gev^'eelt. Van dit alles is jegenwoordig

niets overig , zynde het gebouvv gefloopt en de grond alomme ge-

effent De Staten van Holland gaven by rcfolutie van den 15-. Fe-

bruari i5'89. dit Ituk lands, als Loen groot ontrent anderhalve mer-

gen , in erfpagt , aan de PerthuismecOers van den Hage , ten behoe-

ve van liet huis /// aanzien'm^e I'an de Jobere inkomflen en V klein ver-

mogen van het zelve (
j' ).

In

)', Hoof^ an die ooflzyde Henric voorfz. zelve, en op dat zuyteynde die heer-

,, ftract , &c, Lellen dag in December 1461. Ook vind men menigmaal ver-

„ melt dc Paroch.papeti-lacn: Dus in een kuilingbrief van ccn huis iveflwaerts van

,, des Prochipapen-lacn^ belegen op V noirteinde die Prochipape en op 't zuyteynde die

„ Heetivech , £cc. 22. Febr. 1458. Deze Laan is nog ten protocolle bekent.

{x) lAt dit Handveft in 't geheel hier voorcn, pag. 71.

\(y) De woorden van de Refolutie zyn deze : Op 't veifoek van de Peftbuys-

,, meefteis van den Hage , dat henluiden om Gods wille ten behoeve van 't

„ voorfz. buys vergunt en gegeven foude mogen worden een ftuk lands groot on-

„ trent anderhalve margen, ecrtyds geiveeft zynde des PaJloorsWarande in den Ha-

„ gf, gekgenover 'tvoorn. Pcjlhuys^ of dat hen 't zelve in erfpagt foude mogen

„ vergunt worden, is geappoftilleert.

9> De Staten van Holland gezien hebbende 't advis van den Ontfimger Corn.

\y van CooKvyk hebben in aanzieninge van de fobere inkomften en 't kleyn ver-

,, mogen van den Pefthuyfe in defen geroert , alhoewel die van den Hage daer in

„ behoorcn te voorfien, dat het zelve Peftbuys bequame middelen en inkomften

„ moge hebben, gcconfenteert en gcaccordecrt, confcnteren en accorderen mids

„ defen de Supplianten alhier tot behoef van den Pefthuyfe voorn. in een eeuwigc

„ erfpagt op erfpagts regt uytgcgeven het parceel lands, groot ontrent anderhalf

„ margen, genaamt dePaftoors Warande , daer af iegcnwoordig bruyker is Si-

„ mon de Deckerc, en onvermindert de huure van dien jaerlycx voor de (brnme

„ van If. poaden van xl. grn. , zulks tzelve jegenwoordig in huure geldende is,

„ ingaende ter expiratie van de voorfz. huur, mids dat de voorn. erfpagt jaerlycx

„ uytgercykt fal worden tot behoef en onderhoud van dc Predikanten, in handen

,, van den voorn. Ontfiinger, of die in dcr tyd daer toe zal wefen geoidonneerti

„ Ende tot nader hulp en fubfidie van den Pefthuyfe voorn. hebben de Staten

»> quytgefcholdcn en geremittecrt , fcheldcn quyt en remitteren by defen de vyf

„ rentges, dat de Memoricn en feven Getyden in den Hage op den felvcn Peft-

„ huyfe is hebbende , bedragende jaarlyks te famen fes ponden elf fchell. dric

^, penn. met het verloop van dien , ordonnerende over zulks den voorn. ontfangcr

„ Goolwyk cnallcandere, enz.
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In latere tyden is deze grond met burgers huizen bebouwt en in

ftraten verdeelt ; vverdende deze plaats nu nog by 't gemeene volk ge-

noenit de Waran^e o^Franje of de Geeji by V Dolhiiis ( s )
; want Ket

li^ynt, dat de grond van dePaltoors-waarande zig eertyds heefc uic-

geiirekt van de noortcingel tot het Dolhuis, en zulks in zig begre-

pen de navoleende ih'aaten , nu bckent met de namen van de Bree-

Jiraat ^ dc Snoek-JIraat ^ Jict Viffchendyk^ de Fraajcdc Nooi'd/lraat',

de Tajioors-nxiaarancle en een gedeelte van de Geell, immcrs in ecn

tranfport-brief van een huisje op de GeeJi van den 5-. July i5'6p\verd

de belending daar\'an in dezcr voegen uitgedrukt,7?^?)7/7rt'(? op de GeeJi

recht over V Pcfihiiis van den Hage (\\elk Pclthuis ftond agter de St.

Anthonis Kapel , nu het Dolhuis genaamt ) belegen zitid de Heere-

Jlraet •> nvefi de St. ^ntbonishiiysken en noort de Warande tuekomende

den Tajioor van den Hage aj'bkr. Dit land naderhand verkogt wer-
dende , is daar van , 't zy voor 't geheel , of voor 't groolle gedeelte

koper geweell cenen Jacob van Nes eert^-ds voornaam pagter van So-

cieteits middelen. Deze verzogt in den jaare 1607. by requefte aan
't gemelde Collegie vrydoni van verpondinge en Jchoorjieen-geld van de

hiiizen en erven, die op de Warande by hem zullen iverden uitgegeven^

om bcthnmert te iverden (a). In 't jaar 1649 waren in de Bree-ftraat

in de Paftoors Waarande niet meer dan elf huizen getimmert.

Dewyl by ons hier vooren zyn opgetelt de predikers , die in de
Roomfch-Katholyke tyden den dienit in deze kerk hebben verrigt,

zoo zal 't niet ongevoegelyk zyn , dat wy daarby 00k opgeven de
naamen der Lceraars, die zedert de Reformatic of religie-veran-

deringe deze en andere openbaare kerken in den Hage hebben be-
dient. \\'ie de eerfte verkondiger van den gezuiverden Godsdienft
alhier zy gevveeftjis by ons onzeker. Wei is waar5dat op de lyft der
Haagfche Predikanten , welke in druk gaat , voor aan , en dat al op
't jaar i ^66. gcplaatll werd eenen Petriis Gabriel (b), dog of hy de-
zelve plaats met regt vcrdicnt en of hy onder het getal der Uaagfche
Leeraarenkan gerekcnt warden, zoude grootelykste bctwiflen itaan.

Wat ons belangt , wy zyn van contrarie gevoelen , eendeels om dat
in den gemelden jaare 1566. de Reformatiein 't minfte niet was door-

Ss e^e-

( 2) Ook werd deze pliiats in vcrfcheide oude Brieven , Keiiren en Oidon-
nanticn uitgedrukt, die Geeft metten ommccrom by den Pajioor. TAe Ordonn. op
de Nagtwaeke van den 13. December ifuj , als mede van den 30. November

\^a) Hy obtineerde by Refolutie van den 3 Februari 1607. dc gemclde vrydom
voor den tydvan dricjaarcn die ingaanfouden ^ na dat de buyzen zuIIcn zuefen 'uoltim'-

mat en gcmaakt om leivoont ic licrdcn ^ &c, 2ie Refolutie van de Societeit A.

fol. 39. z'erfo.

{b) Hy was ecn Vlaming, die voor dezen te Brugge en dnarontrent liadde ge-
predikt, en zig van daar na Amfterdam en cindclyk in den jare 15-72 , tocn Hol-
land tegens den Spanjaard opftond, na Delft haddc bcgcvcn , zynde de eerfte ,
die hiei , zegt de Heer van Blcyswyk, /« zyne Befchryj. -van Delft , fag. 45-1

opentlyk in bedieninge is geweelK Zie verder van hem, pag. 409. 441. 442.4^-0,
en jnzonderheid G. Brandt, Ilijlor. der Reformatie., i. deel , bl. 149, 281. zir
378 en 45s..

Onder-
zoek
wiede
eerfte

Predi-

kantna
deRe-
formatie

in den

Hage is

geweeft<
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gedrongen , hdibende 't zelve onfen Voorouders naderhand nog te

veel goed en bloed gckoll , eer zy tot het genot van een vrye oef-

fening des waarenGodbdienlt zyn geraakt; maar ten andcren , om dat

dezelvc Peter Gabriel by den Heer van Bleyswyk op dc lylt der

Dclflchc Predikanten, daar hy eerder of wel eigcntlyk te Amfter-

dam {c) zoude t'huis hooren, met den naam van Petriis Gabriel

Schagiiis werd gcbragt ; iDehalven dat hy niet boven eens of tweema-
len (voor zoo verre ^\ y aangetekent hel)ben gcvonden j in denHage
heefc gepredikt , en dac A^'el , volgens het verhaal van den evenge-
meldcn Schryver, als ter loops op de publieke Ihaatenen wegenjge-
lyk zulks in die tyden, wannecr men hier te Lande nog onder hcc

kruis predikte, gemeenlyk gefchicdde. Zoo men hem nu onder dc
Haaglche predikanten cgtcr zoude willen laaten, alleen om dat hy,
verzcit met eenige burger*? uit Delf en andere omleggende fteden en
dorpen , eens aan de Hoorn-brugge en kort daarna eens in den Ha-
ge in't openbaar op de llraac heeft gepredikt en gezongen C^)j ^^'^

zoude men nog vecle anderen daar op konnen brcngen. Wy heb-

ben hem doorgefchrapc , te meer om dat hy niet aangefchreven gc-

vonden word op het gcfchildert bord,hangende ter kamere van den
kerken-raad in de Kloofter-kerk , en in deszclfs plaatze geftelt eenen

Jan IFi/Iemszj van wien ons zekcrder befcheid is beiegent, want
deze werd in 1581 al gcnoemt certyds predikant in den Hage, en
fchynt toen al buitcn den predikdienll; geweeft te zyn , immers dc
Staten van Holland begunftigde hem in dien llaat by refolutie van den

4 Juni des zelven jaars met een klein cnde; houd boven 't geen hy
reets genoot , en dat voornamentlyk in aanmerkinge van zyne armoe-
de: de woorden van deze reiolutie , zoo alszc te bock gcllelt is, lui-

den in dezer voegen

:

3, Op het verfoek van Jan IFillemsz eertyds Predikant in den ITa-

5, ge,omme te hebben vordcre alimentade, boven de dertig ponden
5, van xl. grn. 't pond 'sjaers, hem uyt de inkomflen van dcMemo-
55 rien in den Hage tot fynder alimentatie geaccordeert , is geappoflil-

,5 leert

:

„ De Staten van Holland hebben in aenfieninge van de
„ armocde van den Suppliant alhier , ende omme eenigfints te

5, helpen voorfien tot onderhoud van hem , fyne huysvrouwe en

3, kinderen , den felven Suppliant gegunt en geaccordeert , gun-

5, nen en accorderen by delen , uit de inkomften van den Ca-

55 pittelc binnen den Hage jaerlyks t'fyner alimentatie , de fom-

me

{c) Hooft in zym Nedcrl. H'lji. pag. 6z. vcrhaalt op 't jaar if<?f. dat Willetn
Dirksz. BardcsSchoutvan Amfterdam onder anderen beticht wierd, van eenen Cal-

vinifchen Lceraar in denHaag gebragt te hebben ; of het nu deze Peter Gabriel dan een
andere zoude zyn geweeft , werd van den gcmelden Schryver niet aangetekent, dog
het is zeker, dat hy niet alken ontrent dien tyd te Amllerdam met zyne vrouw
•woonde, maar zelfs ook met en nevens Nicolaas Scheltius en Jan Jrentszoon al-

daar tot Predikant der Gereformeerde gemeente was beroepen. Brandt, Hift. der
Reform. I. deel, 7. boeky i>l. jif. 355. 578. 459. en 470.

(d) Zie Brandt,////?, der Reform, i.deel , 6. b. pag. 329. Bleysw. Befchr.
•van Delft, fag. 40;*, en 41 o.

fl
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,j me van twintig ponden van xl. grn. , ordonnerende den ont-
„ flmger derzelver goederen de vooriz fomme daer uyt jaerlyks
5, uyt te reiken en te betalen.

Nu komen wy tot bekcndcr en zekerder tyden , en zuUen mits-
dicn te berdc brengen de

N A A M-L Y S T
VAN ALLE DE

PREDIKANTEN
D E R

GEREFORMEERDE KERK,
Die van 't begin der Reformatie af> tot nu toe, bin-

nen 'sGravenhage, in de Nederduitfche Gemeente
zyn beroepen.

iS7<)- JauTieterszvan Cajirk-itm, van Wezel gekomen Ao. 15-79

,

uit den dienft alhier gefcheiden den 10. Odober i5'83. en 1584
na Cafiricura vertrokken

( e ).

Ss X 1^579

(e) De oorzaak van hun beider vertrek uit den Hage verhaak Hooft , Nederh
Hiji.pag. pfi. in dezcr voegen : „ Jan Pictcrszoon^ Prcdikant in den Hage had-

„ de hct geladcn op zyncn amptgenoot FHcronimtis Hortenfms , die geteelt uit

„ Lambertus ^ certyts Schoolvoogt tot Naarde, de waerdy dcr goede werken te

J,
bieedt fcheen uit te niecten, darrcnde dryven , dat een voortganger in zonden

„ het eeuwighe Ryk en Icvcn, wen Godt Iiet hun fchoon geven wilde, nict ont-

„ fangen kon. Hun knibbclen, bcgonnen al over twee jaien, duuide, met ma-
j, ken van aenhang en fplitfing der gemeente , tot dat men geenen nader raadt

,, vond , dan andcrcn in hunnc plaetfcn , en Pietcrszoon in het dorp Kaftrikom
,

,, Hicronimus in dat van Waflcnaar te zetten. Zie verders G. Brandt, Hijl. der

,, Reform, i.dcel, \^. 0. p. yoz.

De Statcn van Holland haddcn cok allc mocitcn tot bevrediginge aangewend
en ten dien cinde op 't vcizoek van den Kerkcnraad by refolutic van den 23 Maarc
ij-Sj. „ verklaart en geordonneeit, dat die van den Hove Provinciaal in Holland

J, en de Magillraten van den Hage op allcs zouden voorzicn en mede ordre llel-

„ len , dat dc kerke Gods door gocde opzigt en vermaningcn der reyne , fuyvere

„ en oprechte Lccre Chrilli , in vrede en eenighcid mogt wcrdcn gertelt en ge-

„ houdcn, om te verhoeden alle fwarigheden en inconvcnientcn. Het Zuidhol-

„ landfche Sinode vcrzogt den 10 Jimii dcs zelvcn jaars andermaal zeer ernilelyk,

„ dat van wegcn de Staten en die van den Hove Provinciaal en ook van de Magif-

j, traccn van den Hage , eenige in de VcrgaJcrirgc van dczclve Sinode zouden

„ mogen comparc:cn, om gctuigcnis elk in den Iv.ucn tc mogen gcvcn van 'tgunt

J, in dczelve Sinode zoude mogen gchandelt wordcn, en namcntlyk de hoogwig-

„ tige fwaerigheid die alhier in den Hage is voorgevallenj daar op vcrklaringe vcr-

), fogt is van die van dc Sinode vooin. of dczclve van nicninge zouden zyn de

Pre-
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JS79- Hierommus Horteiifins i van Naarden gckomen 1^79.9 infgelyk

den 10. Oftober i ^83. uk den dienlt gelcheiden en— na Uaf-

fenaar verplaatll (e).

15-83. Bernardus La Failk-, gekomen den if. September i^^s; in

zynen dienll gefufpcndeert den 30 November 1518 , en uit den-

2elven geheel vcrlaten den 31. Julii 1619 {/).
i5'84. Fetriis Gellliis Fabric den i Maart 1584 gekomen van Zut-

phen en in 't zelve jaar vcrtrokken na Lmbden (^).
1584.

J,
Predikanten alhier, 200 wel die fchuldig is als onfchuldig bevonden foude mo-

,, gen vvorden, te latcn vcrtrcclicn , agtcrvolgende de verklaringe van de Magif-

), traten van den Hage > 't wclk de Gccommictcerden van de Synode voornoemt

„ aangenomen hebbcn in den haien tc doen verklaren. Hieronimus Hortenfius

wicrd daarna in den jaare i(5oo. door de Magiftraat en Kerkenraad van het dorp

Nederhorfl buiten Weefp tot Predikant geriomineert en verzogt , dog de Staten

van Holland wikien daarin niet bewilligen, ten aanzien van de onhcquaamheid -jan

den voornoemdcn Hortenfius. Zie Refolurie 5". April 1600.

Na het vertrek der twee gcmclde Predikanten, „ Committeerdcn dc Staten by

i, Refolutie van den 20 Julii 1585. (Jonkhccr Willem van Zuylen van Nyvelt en

„ d'Advocaat Buys,) ovi\ 'tbomas 1'eliiis ^ dicnaar des Goddclykcn Woords ernfte-

„ lyk te verzoekcn , dat dezelve hem in dicnft alhier in den Hage zoude willen

„ bcgevcn, en 't zelve die van de Magiftraat van den Hage mede aan te geven ,

„ ten eynde daarna dc beroepinge van den voornoemde Telius gedaan mag wor-

„ den na bchoren.

(/) Zie Brandt, Hift. der Reformatic.

{g ) Hy heeft dc Haagfche kerk maar eenige tnaanden bedient, De Staten van

Holland dcden groote moeitcn om hem tot hunnen Hof-prediker te bekomen, gelyk

vvy hierna onder het Hooftftuk van de Franfchc kerk nader zullen aantonen. Die:

van Leiden wendcn cok alle mogelyke vlyt aan , om hem binnen htinne ftad als

Predikant te hebben inplaatze "jan Dr SaraMa,dic ahProfcJj'or Theologite wedcr al-

daar zoude lucrdcn gebriiikt 'y en waren reeds met den voorn. Gellius m ondcrhan-

deling gctreden, 't geen ter oorcn van de Staten gekomen zynde verzogten de-

zelve by refolutie van den 4 Augufti 1 584 dat die ^an Leiden de Staten van de go-

legentheid der zake zouden onderrcgtcn , oftime daarna I'oorts daar in gedaan te "joerden

als na hehooren , zoo verre dezelve Gellius bevonden zondc ivcrden alredc binnen Leyden

niet verbondente z.yn. Waar op gchoort zynde het verfoek van Dr. Sarabia^ vol-

,, gen Je den laft hem gegeven by die van den Kerke van Leyden, teneinde Petrtis

J, Gellius binnen Leyden in dienfte zoude mogen werden aangenomen en daarinnc

„ geprcfcreert voor die van den Hage, overmids de groote gemeente binnen Ley-

j, den en dat dc Studentcn met een bequaam perfoon behooren voorzien te werden,

„ zoo hebben de Staten by refolutie van den 6. daar aan volgende verftaan, dat

„ zoo vcrrc de voorfz Pctrus Gellius hem aan die van den Hage niet hceft verbon-

j, den, dezelve verzogt Zcil werden hem binnen Leyden voorn. te willen bcgeven,

„ door dien de voorn. Sardhia hem voortaen allccnlyk als Profeflbr Theologja: zal

), laten gebruiken. Niet te rain hadden de Staten den Hove van Holland geaufto-

I'ifeert, om de mcergcm. Pctrus Gellius tot Predikant alhier aan te nemen. De
fefolutie ten dien eindc by de Staten den 1 1 . der zelver maand genomen , was van

dezen inhoude : „ By den Prelidcnt van der Myle verzogt zyndc, dat Petrus

5, Gellius in den Hage in dienfte foude mogen werden aangenomen, in aanzicnin-

,, gc van het vooigaande ichryvens van de Staten van Holland ; hebben de Staten

,) voorn. verklaart en gcrefolveert, alfoo de voorn. Petrus Gellius by gcfchrifte

), vcrtoonr heeft, dat dezelve binnen den Hage nogte 00k tot Leiden niet en is

„ vcrbondcn, den voorn. Gellius vryfilftaen, hem in dienfte tc begeven, aldaar

^1 het hem bcliefde en gocd dunkcn liil, en nicttcmin die van den Hage gcauthori-

fcert,
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I J 84. Petnis Everhardi-, gekomcn van Nicupoorc in Vlaanderen den
I Mei 1584 {h}y oveileden den ... junii 1604.

1585-. Libertus FraximiSi gekomcn van Antvverpen de 19 Odober
15^85-., vertrokken na den Bricl den 31 October 1606., was de
derde Predikant (/).

Ss 3 iftjo.

„ feert, op het voorgaande fcliryvehs van de Statcn, den voorn. Petrus Gellius

,, in dienlte aan te mogen nemen , midts dat conform het fchryven van die van den
„ Rade Provinciaal en het advis van die van den Kerkenracde van den Hage, den
„ voorlz Petrus Gellius alternis vic'thus met de andere twee Predikanten ten Hove
„ zal prcdiken, en dat viermaal ter weeke in dekapelle, als Maandags , Dings-

„ dags, Donderdags en Saterdags, t'elcker reife een halve uure lange vermaninge
,, met een gebed gcdaan zal werden, ten eynde die van den Hove en haarluydcr

,, Suppoolten hen in dezelve vermaninge ter eere Gods mede laten vinden mo-
,, gen. Wat eigentlyk de rede zy geweeft, vvaarom de voornoemde Gellius by
vervolg alhier in dicnll niet is gcbleven of overgcgaan in den dienft der kerke van
Leiden, hebben wy nict konnen opfpeuren. Zekcr is 't, dat hy kort daar aan
van hier na Embden is vertrokken , na dat hy de Haagfche kerk eenige maanden
als Lecraar had waargenomen. Zie verders van hem hier na onder 'tHooftlluk,
FranQhe kerk.

(h) Hoc groot het traftement of jaarlykfebclooninge der Haagfche Predikanten te

dezen tyd was , kan uit de volgende refolutie gezien werden. Den 13. Maart
ifSf. „ Op het verfoek van die van den Kerkenraed alhier binnen den Hage,
,, omme te hebben ordonnantie generael voor elken Dienaer^ te weten Petto Eve-
„ rardl tn Bernardo (l:i Faille) , elk 's jaers van den dagc van de aenkomfte in haer.

„ Wcd&t dxcnH drie hondcrt ponden te betalen by Hanneman, als Rentmeeftcr van

,, de goedercn van het Capittel ten Hove, ende voorts 't gunt de Dicnaars voor

„ huyshuur zullen moeten betalen in de plaatfe van feflig guld. by de voorgaande

„ Dienaars ontflmgen,

„ De Staten van Holland en Weftvriesland hebben in aenzieninge Van de

„ dienftcn van de Predikanten alhier binnen den Hage, ende omme op hacrl. cn-

„ deihout te wcrkcn als na behooren; vcrklaert ende geordonneert , verklaren en
„ ordonncren by defen dat van dato van den ingang der dienft van Petro Everardi,

„ als Dicnaer des H. Evangelic alhier binnen den Hage, den voorn. Dicnaer mits-

„ gadcrs fynen breeder ende mcde-Dicnacr elk 's jaers genieten fullen drie hon-

,, dert pondcn van xl. grn. uit den Comptoire van Willem Hanneman, als Ont-
„ fangcr van de goedcren van den Capittel op het Hof alhier in den Hage, daer-

„ toe beiioorlyk Ordonnantie verleent zal worden ; bclaftende voorts de Magi(l

„ traaten van den Hage de voorn. Dienaren elks tot laftc van die van den Hage
i, van behoorlykc en bequame huyfingen daar en boven te vooriien ofte foo veel

,, penningen daer vooren te latcn volgen, daatmede fy hen van bequame huyfirtgen

J,
fcUs voorzicn fullen mogen.

{i) By refolutie van dc Staten van Holland van den ap Oftobcr if85.waar van
de woordcn deze zyn : „ Op het verfoek van den Kerkenraed alhier binnen den
,» Hage

i
omme te hebben , Libertum Fraxintim , als een derde Predikant binnen

,, den Hage onder de gagie van vier hondcrt gulden 's jaers uit de inkomften van
„ den Capittele op het Hof in den Hage in aenfieninge^ dat ontrent amlerhalf jaar

„ gcleden Petrus Gellius als derde Predikant onder gelyke gagie was aangenomen , heb-

„ ben het voorn. verfoek geconfenteeit die van Delft, Leyden , Amftcrdam,
„ Rotterdam, Bricle , Enkhuyfen ende Edam, ende fulks dc meefte ftemmen ,

,, fonder dat het vcrder verfoek, aangacnde de vrye huyshuur is geconfenteert toe

„ lafte van 't Land , macr dat die van den Hage dacrop , als die van de andere

„ Predikanten fullen voorficn. Het jaar daar aan verzogt de Kerkenraad andcr-

maal , dat de Stateti gelicven de drie Predikanten alhier in den Hage elck van een hui-

zinge te voorziett^ of ten minjlenjaarlyks daar vooren toe te Icggen 1 5 a i/^oo. ponden

van
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5-90. Johmmes Uiteiibog^erl, gekomen van Utregt, beveftigt den 14:

Mivart 15-90., gedeporteert den 8. Otlobcr 1618 {k), (was de

vierde Predikant ( / ).

)

1604. Johannes Lamotius-, beroepen van Campcn, beveftigt den rx.

September 1604., overleden den 9. October 16x7. (vyfde Pre-

dikant ( ;;/ ). )

i(5c6. Nicolaus Damm'ins, gekomen uit den Briel den i. November
1606. 5

gecontinucert toe den 30. April 16073 wanneerhy na Goe-

ree is vertrokken.

1606. Henric-ii.yRof.eiis, gekomen van Vriemarfum onder ]\Ieurs den

I. Mei 1607., overleden den . . . 1637 ('0-

1 609.

van xl. grn. Wat Appoflil daarop gevolgt zy, zic Refolutle van den 13. Octo-

ber If 86.

(k) Uitenbogaait te Utregt Predikant zynde, wierd nevens andere zyne mcde-

Lcraars in't laatll van if89 door de Magilhaat vanzyncn dicnil afgczet. Hy quam

den 1 1 Januarii i fpo in den Hage , en wierd aldaar , inzondeybcid door toedoen van

Prins Maiirits, de Gecommitteet-de Radcn en de Collegien van beide Raden, tot Predi-

kant beroepen , ivaarinne by beivilligde , onvermindert zyne verhintcnijfe aan de ker-

ke engemcente tot Uitrccbt. Wat moeite die van Uitregt daarna hebben aange-

wend', om Uitcnbogaart wederals Predikant binnen hunne ftad tc bekomen, too-

ncn aan dc menigvuldige brieven, dedu6tien, Remonitrantien , bezendingen
,

conferentien en handelingcn, tuflchen de Heercn Staten en Had van Uirregt en

haar Ed.Gr. Mogende,enz., daar over gcfchreven , overgcgeven en gehouden. Zie

Refolutien van de Sraten van Holland endcr zelver Gccommitteerde Raden, van

den ft. Oftob. i6op. 13 en 2.5. Januarii, 2. en 17. Febr. 1612. enz. Dc moe-

iclykhcden tuflchen hem en zynen mede-broeder Rofceus in 161 5 ontn:aan, warcn

oorzaak, dat hy in Septemb. des jaars i6\6 zig by requefte aan de Staten van

Holland vervoegde j verzockende ordentclyke ontjlaginge van zynen kerkendienft met

goedvinden van dc Hceren Staten te mogen vet zockcn aan den geenen daar ziilks bcboort ;

dog daar op viel geen deliberate nog wierd reloltttie genomcn. Zie Refolutie van Hol-

land, O^ob. 1616. In den jaare 1617. verzogt hy andermaal zyne omflaginge,

dog mede te vergeefs : zie Refolutie 29 April 1617. Hy week in 161 8 om de op-

gcrezene onluilen zoo in Kerk als in Stant uit het Land, en wierd inmiddels den

8 Oftob. 1618 by het ZuidhoUandfche Synode te Dcltt gedeporteert. Uitcnbo-

gaart, Kerkel. Hijlor.pag. 271,272, 274 1004, 1025. en 1024. Hy is de eerlle

oeweefl, die als vafte predikant in dc Hof-kapcl , nude Franlche kcrk, in de

Franfche taale heeft geprcdikt ; waaromme hy 00k als de eerlle Walfche Leeraai'

op de lyll van de Franfche Predikanten, hicrna tc vinden, gcplaatlt werd.

(/) Dit blykt uit de refolutie van den
3 Junii ifP4. hicrna te vinden onder de

Bylage B b.

(^m) Om wat rede hy alhier beroepen is geworden, is tc zicn uit de Refolutie

van den 6. April 1604 hierna geplaatil onder Bylage Cc. i. 2. cnz. Ofdezenu
dc vyfdc Predikant is geweeil: zoo A- in dezelvc Refolutie werd vermelt , is met

het vervolg niet wel overeen te brengen. Zie IVilbelnim Vcrboeven. Ten wa-

re men vailftelle , dat zedert het dcporteren van de dric Kerkcn-dienaarcn, La
Faille, Uitenbogaart en fauriniis , in welker plaatzcn allecn gekomen zyn Corn.

Fryaus en Hugo Beycrus , de Haagfche kerken maar door vicr Predikanten zyn

bedicnt geworden, tot dat IHlb. Vcrboeven in 1625. wcder tot vyfden wierd be-

roepen.

(« ) Hy wierd beroepen in plaatzc van Libertus van dcr Efcb of anders genaamt

Fraxinus, zie Refolutie van den 2o.O£lob. 1607. BylagcDd. en in i6if. door de
Gccommitteerde Raden in zynen dicnll provifionclyk gcfufpcndccrt tot de naafte

Vergadcrinj^e by Refolutie van den 28 April 1616. Dog wederom in zynen dienll

volkomcn hcrftelt by Rciblutie van den 9 November i6i8.
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i<5oc). Johannes La Haye, gekomen 1609., gecontinueert tot den 31.
Maart 16 19 Qo^.

ipi8. Johannes Taiirinus, beroepen van Delft (p)-, bevefiigt den
11. April 1618. , afgezet in \ laatfte van 't zelve jaar.

1 619. Cornelias Vryaus (^q)-) beroepen van Eodcgravenj bevcfligt

den 14. JNfaart 1619. 5 overleden 163 1.

1619. Hugo Beyerus ^ beroepen van Schiedam, bevcftigt den ii.

Mey 161 9., overleden 1631.
15x5-. Wilhe/nius Ferhoeven^, beroepen van ter Heyden by Breda, be-

vel'tigt den 14 Maart 1615-., overleden den ic. November des
zelven jaars (was de vyfdc Predikant (r). )

{0) Dit is cen notoire misflag, dewyl Job. la Hayc al in September of Odober
irtiS. is geftorven; „ wcrdcndc aan zyne weduwe, Margiiete van Zevcnter by
,« appoindtemcnte v;ui den 19. December 161 8 op haar verzoek geaccordecrt hec

>, vicrcndecl jaars g.igie van haaren man, daarin hy ah Predikant van de Walfche
„ kcrks in den Hagc is overleden, enz.

(/>) Volgcns gctuigenifle vandenHeervanBlcysvvyk,5(?/c/:;r.'y<i»Z5f///,/><ig.45r,,

vertrok Taurinus \an Delft na de Rcmonftrantfche kerk in den Hage den 4 April
1618. Hy wierd in Oftober des zelven jaars by het Synode le Delf gefufpen-
dccrt; en fchoon de Keriseiiraad van de groote Kerk over dezc proceduuren klaag-
dc , en vcizogte, dat zy nidgten gemainStcnecrt iverden in het geene fylieden , "uoigen-

de 't aanjchryvcns lan de Edcie Mogende Heeren Staten gedaan hadden , nopende den
beroepe van den zelven I'auiinus ; zoo wicrd cgtcr dezelve fufpenfie by Refolutie
van Gccommitteerdc Radcn in dato f November 161%. goedgekcurt, en hem ge-
laft , gcduurendc zyne fufpenfie zig niet meer als Predikant van den Hage te ge-
dragen.

(^) Cornelius Fryaus) wy vindcn hem ook gcnocmt Cor«e/7j de Fries. „ Hy
„ wierd den 24 September 16 rp. by Gecommitteerdc Raden vcrzogt, en hceft

, ook a.ingenomcn nog zcs weken binnen de ftcde van der Goiide zyne predikatie

„ tecontinucrcn, mitsdaeren tuflchcn by eencn andcrcn tc moeen worden ver-

,. loft.

(r) In 't begin van 't jaar i6i^. wierd by den Kerkenraad hand-opening tot hcc

beroep van een vvfden Predikant verzogt, en by 't Hof geconfcntccrt by afte van
den I Februari i6z^. waar van wy de woorden zelf alhicr zuUen byichryven :

,, Na dat tot dc vergaderingc mcde verfchencn zyn de afgegnane Ouderlingen en

„ de tegenwoordige en afgegaane Diakonen, zoo zyn eenige perfoonen voorgcfla-

,> ge") omme te ovcrlcggen of yemand uit de zelve tot den kcrkendicnft alhier

„ vocr den vyfden Predikant zoude konnen beracmt worden , zoo is eindelyk na

,, ovcrvveginge van de gelcgentheid der voorgeflagene perfoonen beracmt de pcr-

„ foon van D. Wilhelmm Ferboeven^ ten einde dezelve dc Ed. Heeren van de Col-

„ legie der Juftitie en Magiftraat van den Hage foude voorgedragen werden , op
„ dat de boroepinge met hacr E. goetvinden op de gem. perfoon mogte voortgaan

„ en gedaen worden.

„ 't Hof van Holland gczien hebbende de voorgeftelde afte en gehoort het ver-

(, foek by Gedeputeerden uit den Kerkenraed alhier dicnvolgende gedaen , en 't

„ Hof voor als nu nicmand anders mcer konnende bedenken, die men zoude mo-
,, j?en voorflaan, met apparcntic omme te bekomen tot een vyfde Predikant alhier %

,, heeft goedgevondcn D. IFilhelmus Ferhoeven, daar toe alhicr beroepen zal wor-

,, den, ende mits dien den voorfz. Kerkenraad toegeftaan, om dezelve beroepinge

„ temogendoen, mits dat van nu voortacn boven de ordinaris prcdikatien des

„ Sondachs nac noene en des Dingsdaechs t'avonds zoo wcl in de Klooflers of

„ Princen-kerke als in dc groote kerke mede gepredikt zal werden. Gedaan in

„ den Hage den \ Februarii i6if.
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1627. Laurentills Modeus^ beroepen van Wyk te Duurflede, lievef*

tigt den 13. November 1627, overleden 1641 {s).

16x9- Johannes LEnipereiir , beroepen van den iiriel, bcvefligc den

6. Augufli 1629. (/), overleden den X2. Augulkis 16^7.

1632- E/eazar Lot/us, beroepen van Geertruidenberg {<v) , bevef-

tigt den 14. November 1631 , overleden den 21. December 1668.

1638. Samuel Kabe/jaauiv , beroepen van den Briel, bevelligt den

3. Januarii 1638., overleden den 30. November 1647.

1538 Cornelius Trigkind Jacobsz, was Doftor Iheologise, beroe-

pen van lloorn 5 beveftigt den 11 April 1638. , overleden den 20.

Augultus 1672.

16^B Cafpariis Sfrefo, beroepen van Monfler, bevefiigt den 11. A-
pril 1638. , overleden den 27. Mey 1664.

i6^z. Tobias Tegnaus^ beroepen van Leeuv/aarden , bevefiigt den

30.

I(s) Om dezen L.Modeus tot Predikant alhicr te mogen hebben , fchreef het

Hof aa i de Stacen en 00k afzonderlyk aan deftad van Utrecht, om datzy ('tHof-}

onderregt ivicrden , dat de 'voorn. Modem tot kofle van V Land van Utrecht hadde ge-

ftudeert en derbahcn agten, dat baar Ed. Mog. ( de Staten van Utrecht ) in d^en

ookveelvcrmogteriy &c. Dezc brief, gedagtekent den \6. Odober 1617, is te

vinden in 't VII. Regifler van Brieven van en aan den Hove van Holland, fol.

384.
(t) De Hceren Radcn van den Hove van Holland haJJen hem al in Februarii

van den zelven jaare vcrzogt en ten dien cindc aan de Magiflraat van den Briel den

volgendcn brief" gcfchreven.

Erentfejtei Wyze^ Voorzienigc en zccr difcretc goede Vrienden.

;, Nademaal goedgevondcn werd, dat de Duytfche kerke alhicr in den Hage
,

„ daer een groote gemeente en behalvcn dien confluentie es van veele Hceren en

„ Gedepuceerden vandc Provintien en andere,die van buitenkomen,mochte wer-

„ den voorzien van een voortrcfFclyk , wel gcleert en godvrugtig Predikant, en wy
), met d:i Magiftraet en Kerkcnracd alhier geoordeelt hebbendc in de pcrfoon van

,, den E. Johannes LEmpereur , Bcdienaar des heyligen Evangelii binnen der ftede

„ van den Briele te wefen de qualiteiten tottet guntvoorfz. cs gerequireert , daer-

„ omme dicnftig gevondcn en geieiblveert es te proccdcren tot behoorlyk beroep

,, van zyn pcrfoon tot den Kcrkendienft alhier en dat dienvolgende eenigc zyn ge-

„ deputeert zoo v/egens de voorfz Magi (tract alsKerkenraed,om haerte vervocgen

^ binnen dc;i voorfz ftede van den Biiele en met uwer E. en den Kerkcnraed al-

„ duer daer van te fprcken cnde 't voorfz beroep ten goeden cflfefte te brengen
,

), loo en hebben wy niet konnen naerlatcn dezelve gcdeputeerden foo op haer ver-

,} {bek,als nitons eygen movement deze onze brieven van . . . .esernftigen vrunt-

,, lyk vevfoek,dat uwer E. believen 't gunt zyluyden dicnthalvcn mondelingealdaar

„ zuUen proponeren in gocde achtinge te nemen en dienvolgens te helpen bemid-

„ delen, dat d 2 voorn. E. Johannes L'Empereur aldaer mach werden gedimitteert

„ en toegelaeten alhier te mogen komcn , daeraen zoo wy vertrouwen de kerke

„ Gods dicnlt zal gefchicden en ons een welgevallen, 't welk wy altyd, d'occafie

,) zig prefentercnde bereyt fullen zyn wederomme te verfchuldigen ; Dat kenne

,) God Almachtig in wicns Heylige protcxtie wy Ercntfejle &c. Uwer E. zyn ' k
i, bevelende. Gefchreven in den Hage den 22. Februarii anno 1619.

*

(^») Zie gelyken brief door 't Hof aan de Magiftraat van Geertruidenberg ge-

fchreven den 7 Julii 1(^52. geregiftr. in't VIII. Regifter/c/. 12.
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30. Odober 1642. (x) emeritus 1664., overleden den 13. April

1668.

i64f. Hermamnis j^nthon'ides <uan der Linden :, beroepen van Broek
in\^'atcrland, beveftigtai Julii 1644., overleden den 5 Junii 1670.

(zesdc Predikant)

1649. Jacobus Stennout^ ( Dodor Thcologix ) beroepen van Rot-

terdam, bevelligt den lo. Junii 1649., overleden den 16. Odo-
her 1665'.

16^6. Godefrid/is Lamofius , beroepen van Rotterdam , bevefligt den

7 Mei 16)6. , overleden 16. December 1674. (de zevendc Predi-

kant)

1C63. Tbadd£us de Landman:, ( Dodor Theologize ) beroepen van
T t Delft

{x) In 't jnar 1641. wierd de zesde Predikant in den Mage verzogt , om dat dc

Ledemaaccn waien ontrenc 4000. en zondcr Zicken-tiooiler, zoo als breeder kan
gezien wcrdcn uit den volgenden brief, door lict Hof tot onderilcuning van *t

voorfz. verlbek van den Keikenraad, aan dc Staten van Holland afgezonden.

Edcle Grcot Mogende Heercn.

J. Alfoo door Gedeputeerdcn vanwegens den Kerkenraed van de Nederlandfche

„ gemcerite alhier in 's Gravenhagc ons is vertoont , als dat linar Eerw. uit conli-

,, dcratie van den grooten aanwafch van de Lidmatcn totte voorfz gemeente ende

„ mitsdien de merkelyke verfwaeringe van den dienft der jegcnwoordige Kerken-

j, dienaaren aldaar
,
genegen waren henl. te addrefleercn aan UEd. Gr. Mog. en

„ van dezclve in alle gedienlHgheyd te verfoeken d'adjunftie en tradement van ecn

„ zesdc Predikant, mits hebbende alvoorens daar toe van ons toeltcmminge en

„ adfiilentie daer zulks behooren zoude; Ende gemerkt wy voor zoo veel onsacn-

„ gact 't voorfz verfoek zeer gaerne hebben geaccordeert , als hebbende gocde ken-

„ nifle en in der waarheyt ondervonden, dat hct Corpus dcr voorfz gcmccnte ,

fy door Gods zegen, in wcynig tyd herwaerts tottet getal van over de vier duy-

„ fendt Lidtmaaten is verraeerdert , en mits dien noch dngelycx mcer en mcer

,, aanwaflchcndc zoo in getale als befwaernifle van den dienil der jegenwoordigc

,, Kerke-dicnaeren , acn wien alleen fonder behulp van Siccken-troollcrs (als wcl

„ in andcre kerken gcbruykelyk is: ) de verzovgingc van de voorfz hunnc Lid-

,, maeten continuclyken is incumbercnde, niet jcgenlbiende wy vvel bewuit zyn ,

„ dar boven de voorfz. conlideratic ecnige der gemelte Kerken-dienaercn , zoo otn

„ haere lichamelvkc fwaklicid als indispofitie, den lall: van den voorfz dienft nice

,, langcr draechl)k es, foo is 't, dat wy foo ter cercn Godes als voor den dienft:

„ der vooriz gemeente, ons zecr gaerne hebben laten bewcgen, 't verloeck van

„ de gemelde Kcrkenraed in der bcftcr vougen midts defen tc fecundcren, ende

,, midtsdien U Ed. Gr. Mog. niett#min gedicnilelyk als fericufelyk te rccomman-

„ deren, dat aen dczelve zoo Chrifte'yken en iequitabelen verfouck by U Ed.

,, Gr. Mog. fpoediglyk en fuvorabelyk geaccordeert mach worden , cnonsdicr-

„ halvcn referercndc totte groote wysheyt en discretie van Uwer Ed. Gr. Mog*
„ zullen hicr mcde,

Edelc 8cc. Gefchrcvcn in den Hage den ly. Maart XVJC- twee en vccrtig.

Hier in bcwilligdcn dc Stiiten van Holland by refolutie van den 20 daar aanvol-

gende : „ Op hct advis van dc Hccren Gecommitteerde Raden, roerendc de

„ Remonftrantie van den Kcrkenraed van 's Gravenhagc, is na deliberatic aan

„ dezclve roegcftaen en werd toegeftaen mits dezen cen zcsden Predikant te mo-

,, gen beroepen, en dat van 's Lands wegen dicnthalven zal werden betaalt als nac

,, ordrc.
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Delft jbevefligt den 2.9. Julii 16^3., overleden den 25. September
i<58i. (de agfte Fredikant Cj') )

166^. Simon Simonides, beroepen van Rotterdam, bevefiigt den 24.

Maart 1664, overleden den 27. April 1675-.

166s- Johannes VolknhoiJC'i beroepen van Swol, bevelligt den 30.

Augullus ;665-., Emeritus verklaart den ^.Januarii 1705-. , overle-

den 14 Maart 1708.

1667. LudovicHs Siiggeraet ^ beroepen van Dordregt, beveftigtdenij

Februarii 1667., overleden den 4 November 1703.

1670. David^mia, beroepen van Harderwyk , bevefdgt den 11. Maart
1670., overleden den 11. Januarii 1711.

1571. AlbertiLs Woodwaart. , beroepen van Gornichem ,. beveftigt den
30 Maart 1671., emeritus verklaart zi. Julii 1708., overleden den
17 Augullus I7IZ.

1672. Henriciis de Rooyr> beroepen van Zutphen, beveftigt den 11.

December 1672. , overleden den ij. Mei 16 5.

1676. Daniel de Lobel, gekomen van 's Ilertogenl^ofch, beveftigt

den 17 Mei 1676. overleden den 31. Maart 1687,

1676, Cornelis Bofcby gekomen van AIkmaar , bevefiigt den 5-, Julii

1676. uitgedient 1713 , overleden den 28. Maart 1715'.

1677. Gnilhelmus Saldeniis^ (Doftor Theologiiie) gekomen van Delft,

beveftigt den 21. Maart 1677., overleden den 8 Februarii 1694.

1682. Henriciis Troyen^ (Doclor rhiloibphise} beroepen van Maal-
trigt, beveftigt den 24 Mei 1682., overleden den 6. Junii 1715'.

1687. Tbi/ippKS 'uan der Vliet ^ beroepen van Voorburg, beveftigt

den 16 November 1687. overleden den 25- Maart 1708.

1697. Fredericus Oojterlandy beroepen van Goes, beveftigt den 25-.

Au-

(y) Wy zullcnderefolutie, welke de Kcrken-nied den liDecemb. i66z. tot

het beroepen van een agtftcn Predikant, van de Sraten van Holland erlangde, hier

nevens voegen, te mecr , om dat de Staeten daar by vallltelden, dat na doode van

den als toenjegenwoordigenHoogduitfchen Predikant gecn iiieuwe berocpinge van

eenen andercn zoude gelchieden. „ Op de rcquerte van die van den Kerkcnraed

„ van 's Gravenhage is om redencn daerinne gededucecrt, ende in agtinge gcno-

„ men 't advis vande Hecrcn Gccommitteeide Raden, dienthalven voor dcfen

), gegeven, geaccordecrt en tocgellaen, gelyk de fiipplianten geaccordeert en toe-

,, geftaen v/erd mits defen de fiicukeit om ecnagtilen Predikant te beroepen, tot

,1 bcdieninge van de Nederduitfchc kerken alhier in denHage, met deszelfs onder-

„ houd, als ten aanzien van dc vordere Predikanten in gebruyk is, des werd de

„ jegenswoordige ende toekomende Bedienaars des Goddelyken woords in dcze

J, plaatze mits defen gerccommandcert, buiten ziekte cfte andere noodzakelyke

,, beletzelen hunne bcdieninge zclfs in cigener perfoone waar te ntmeii, en niec

,, door Proponenten ofte andere te laeten waernemen.

„ Op 't gemoveerdc van eenige Leden is, naer voorgaende deliberatic gerefol-

i, veert en vallgeilelt ,
gelyk gerelblveert en vartgeftelt werd by deftn, dat naer 't

„ ovcrlyden van de jegcnwoordige Bedienaer des Goddelyken wooids inde Hoog-

„ duitfche gemeente alhier geene nieuwe beroepinge van een ander Hoogduitfchcn

it Leeraer gedaen , nemaer dezelve gemeente in de Nederdiiitfche kerke geincor-

„ poreert cndc het ordinaris tradlement den voorfz Hoogduitfchen Leeraartocge-

,, voegt, voor dc finantie geprofiteert fal werden ; ten ware nogtans iiacr Ed.

„ Gr. Mog. eenige redenen van befwaarnifle ter contrarie mogte voorkomen ,

„ waerop als dan in redelykheid en billickheid gelct zal werden.
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Augulli i<597. , overleden den 6 April 17 it.

1705-. Henriciis dii Pon , beroepen uit den Briel , beveftigt deri rp
Maart 1705-. en voor zyne intre-predikatie overleden den i A-
pril ties zelven jaars.

1705-. [fohannes de Bni'in-, beroepen van Dordregt, beveftigt den is

April 1705-. , overleden den 4 September 1711.

\-jo6. Jacob de Kempenaer ^ beroepen van Haarlem, beveftigt den %$
April 1706., overleden den 3. April 1726.

1708 Bernardus Samlyk-, beroepen van Aernhem, beveftigt den 15".

November 1708., overleden den 9. Junii 1717.

i;c9, Kornelhis Kitykvan Microp-, beroepen van Nimmegen, beves-

tigt den f. Mei 1709. , overleden den 6 September 1718.
1711. Mauritius G?wfime, beroepen van Monikendam, beveftigt den

8 November 171 1.

1711 IFigbold Muilmaii-, beroepen van Enkhuizen, beveftigt den 24
Julii 1 711.

J 7 '3- Jcicohus du Pire-) beroepen van Delft, beveftigt den iz No-
vember 1713 , overleden den 6 September 1718.

1715. Heiiricus Felfeii J beroepen van Delft , beveftigt deni December
1715-.

1 71 8 Johannes Doeshurg-) beroepen van Naarden, beveftigt den zj".

December 1718.

1 719. 'Jacobus 'Feregrinus i beroepen van Utregt, beveftigt den zj
Junii 1719.

17Z3! Johannes JVittebol, beroepen van Dordregt, beveftigt den 14
O^iober 172.3.

1716. Godefridus van Uitrecht ^ l^eroepen van Deventer, beveftigt

denzz. September 1716.

1718. Wolpherdus-Bernardus BJankcn -) beroepen van Leiden, beves-

tigt den 18 Januarii 1718., overleden te Amerongen den lo Mei
i7z8.

17ZS?. Ludovicus-Timon Pielat, beroepen van Nimmegen beveftigt

den 6. Februarii 1719.

Dewyl de Iloogduitfche Predikant met en nevens de Nederduit-

fchen alle kerkelyke dienften verrigt , alle Conliftoriale en ClalFicale

vergaderingen bywoont, en mitsdien onder de negenHaagfche Pre-

dikantcn werd gerekent , zoo zullen wy 00k , fchoon hy afzonderlyb

in de i^acramcnts-Gafthuis kerk predikt, de naamen dergeene dieal-

hier zedert den jaarc 1633 geftaan hebben, agter de Nederduitfchert

laaten volgen.

NAAiMEN der HOOGDUITSCHE
PREDIKANTEN.

1^33. Bartholomeus Renthergem, Ijeroepen van Sinderdorp enSchel-
lingwout, beveftigt den . . November 1(^33 ,gefturven 166^.

1668. Gofuiniis Ferhoffi jhcYoepen vanYlilun 1668., overleden 169^.
Tt z 169^
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16^7. Dideiicns van der Lith, beroepen den 31 Odober 1697. van
Frankfort aan den Oder, beveftigt den i8. November des zel-

ven jaars (was Trojcjfor T/.7fo%7>
_) , gefturven den zj. IMci

172-3-

1715'. Johamws-ThHippiis Mdiigcr , beroepen den 8. December 17x4

van Mulheim, beveftigt den 18 Maart 17x5.

Wy zullen niet ophalen wat twillcn, fcheuringen en beroerten dc

Haagfche kerke zedertde Reformatie, zoo ten tyde van den Graave

van Leiceiler als wel inzonderheid in die beklagelyke tyden , vvan-

neer het vuur van oneenigheid tuUbhen de zoo genaamde Remon-
llranten en Contra-Remonftranten over de al te wel bckende vcr-

fchil-pointcn , in voile vlam llond , onderhevig is geweeil , dewy!

dit onweder voorby is en men tans aangenaamer dagen beleeft ,

waarin een ieder zynen Godsdienfl naar uitwyzing zyner gewilfe ge-

rultelyk kan oeffenen Behalven dat dcze zaaken reets door anderen

in 't brede verhandek en befchreven zyn. Wy zuUcn ons liever ver-

ledigen , om een korte en 200 veel als ons doenlyk is , necte fcJiets

te geven, hoe het kerkelyk bewind en bellier jegenswoordig hier

beltaat.

Hoe het De openbaare Gereformeerde gemeente of kerken werden door
Kerke- negen Predikanten { daar ondcr een Hoogduitfche , die met en nefFcns
lyk be- ^g andere agt alle kerkelyke dienden ven igt ) twaalf Ouderlingen ,

bertier cn agtien Diakonen bedient. Onder de Ouderlingen zyn akyd drie

tansai- voorzittende Heeren, als een Raadsheer uit den Hoogen - Raad , een
hierbe-

^^j. ^^j^ Hovc Provintiaal en een rcgerend Burgemeefter. Deze
drie gemelde Heeren zyn niet verpligt om de Predikanten in eenige

huisbezoekinge te alTifleren , werdende het zelve waargenomen by
de negen andere Ouderlingen , die uit Suppoolten en de aanzienlyk-

ften der burgeren verkoren werden. Hunne dienft duurt twee jaa-

ren , aanvang nemende met het begin van 't jaar en woonen nevens

de Predikanten de ClalTicale vergaderingcn en andere bezendingen
by ; de helfc werd alle jaaren verandert en mogen zonder twee jaa-

ren ledig te zitten, niet weder aangenomen werden. De negen Pre-

dikanten nevens de twaalf Ouderlingen maken den ordinaris Ker-
kenraaduit, waarin akyd een der Predikanten voorzit by bcurtwif-

feling 5 welke van week tot week van den oudften tot den jongften

overgaat , zynde de jongfte , buiten zyne tourbeurt van Prefes , akyd
Schryver of Scriba In deze Kerkenraad werd verhandek, 't geen
het heftier van de kerk , mitsgaders de zuiverheid der Leere , en de
regtzinnigheid des geloofs , als mede de zeden en het leven der Le-
dematen betreft. De ordinaris Kerkenraad vergadcrt den eerften

vrydag in elke maand en donderdags voor ieder Avondmaal. In 't

beroepen van een predikant, Jiec verkiezcn van Ouderlingen en Di-

akonen, als mede van Krank-bezoekers en Voorzanger, werden by de
ordinaris Kerkenraad nog gcroepen de zes Ouderlingen , die het
laatft voorgaandejaar uit dendienft zyn getreden enVolgers genaamt
werden, mitfgaders het geheele lichaam der Diakonen, welke te

zamen genoemt werden de Grootc Kerkenraad, of wel de Kerken-
raad citm Diaconis.

Iler.
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Het beroepen van een Prcdikant gefchicd in dezer voegen ; wan-
neer een plaats, 't zy door Itcrfte of anderzints open valt, werd,
na verloop van eCn vol jaar (x:;) na het eindigen van het vierendeel

jaars, daarin het Ilerfval £^ebeurt, zoo de overleden eene weduwe
nalaat, vvelke zoo lang het voile cradcment van Jiaaren overleden man
geniet, of anderzints na 't eindigen van 't vierendeel jaars,waarinde
i^icdikant gefturven is , dc Kerkenraad ci/m 'Diaconis beleid , en eeni-

ge uit dezelve , te weten , de Scriha ofSchryver , de oudfte Ouder-
ling uit de Snppooften of burgerye , en de Advocaat Diakon , ge-
dcputeeft aan den Hove van Ilolland en de Ala^iltraat , om te ver-

zoeken handopeninge , dat is zoo veel als verlof om te mogen tre-

den tot een nieuw beroep. llet zclve verkregen hebbende en door
de Gedeputeerden daar van in den voorn : Kerkenraad verllag zyn-
de gedaan, gaat men tot het grolleren en formeren van een negen
getal en vervolgens tot het gecal van drien. Welk drietal aen den
fiove en dc Magiftraat zyndc geprefenteert en by dezelve verlof gc-
geven ,om daaruit te mogen voortgaan tot eene beroepinge , treed men
voort tot de verkiezinge ; 'W'clke wederom als vooren overgelevert

en de voorgeftelde perzoon zoo by het Ilof als by de Magiltraat aan-

genaam verklaart zynde , werd het beroep in de Clairis gebragt , en
als het daar geapprobctrt is, aan den beroepen Predikant opgedra-
gen , vvaar toe men voorheen plagt te committeren den jongflen Pre-

xlikant , gealTilleert mec een Ouderling en een Diakon , dog jegens-

woordig gefchied het door eenen brief, dewelke nevens de Ade van
approbatie zoo van het Hof , Magiftraat als Clallls door een ftadsbo-

de werd overgebragt, waar op dezelve Predikant wederom fchrif-

telyk antwoord. Het beroep by hem aangenomen zynde , moet het

zelve door Gecommitteerden , daar toe van de Magiftraat en Ker-
kenraad verzogt, gebragt worden indie Clallis, daar de beroepen
Prcdikant als dan nog onder hoort, om tehebben lofmakinge en ont-

flaginge van zyncn dienll , 't welk gefchied zynde , en geene tegen-

ftribbclinge aldaar ontmoetende , procedeert men vervolgens tot

jdefzelfs voorftellingc en bevcftinge.

Het liciiaam der Diakonic beitaat, gelyk wy reets vermelt hebben,
uit 18. Leden, zynde daar onder altyd een Advocaat, wiens werk
is het wclv\ezcn en \oorrechtcn van de Eiakonie voor te ftaan, haa-

re zaaken te handhaven en de procelfen, de Diakonie betreflfende,

uit te voercn en vervolgen. Dcze diend maar eene reis den tyd

van twee jaaren, daar dc andere Diakoncn , die gemeenljk fat-

Tt 3 zoen-

. {z) Zoo plccg het te zyn ; mair in de laatfte jaaren heeft het Ed. Mog. Col-

legic van dc Sncieceit verfcheide maalcn dc goedhcid gehad van den laft dcs trafte-

mcnrs, 't welk de VVeduwcn gcduurcndc den tyd van gratie, als boven gcmcld is,

genieten, op zig tenemcn, waaiop dan de Kerkenraad in ftaar geiteltis, om veel

eerder te konnen hand - opcninge vcrzoekcn j ja by 't laatlt ovcrh den van vi'ylen

den Predikant B!anken heeft welgcm. Societeit met alleen de goedheid gehad, om
insgclyks den tyd dcr beroepinge op de voorfz wyzc te konnen doen vcrvroegcn

,

maar heeft ook goedgunltclyk bcfloten op den i6. Novemb. 1728., dat voortaan

altyd de beroepinge zal konnen liaarcn voortgang hebben zes wecken na 't overly-

dcn van cencn Prcdikant, mits dat ziilks by een ycrfoekfchrift tclkcns wcrdc ver-

zogt.

Het be-

roepen

van een
Prcdi-

kanthoe
gefchied.

Hetlfc-

haam
van de

Diako-
nie hoe

bedaat.
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zoenlykc burgers zyn, dric tlicnftcn icdcr van twee jaaren ondervvor-

penzyn; bchalven dc zes Rcgentcn van 't Diakonie-huis, die zes

iaarcn agtcr den andercn dicncn , waarom ook altyd daar toe nieii-

v\e Broccleren verkoren wordcn , die nooit te vooren als Diakonen

gcdient hebben. Zy hebben onder hen een algcmcenen of groot-

boekhouder,die alt}d zynen rang heefc aanltonds na den Advocaat-

Diakon, dien hy ook in deze of geene commillie, by deszelfs afwe-

zighcid of onpalfclykheid vervangt, en de notulcn van 't geen by dc

Diakonie werd gcrcfolvcert en veriigt, llaande dc vergaclcringe

,

aantekent ; w clke notulcn nadcrhand door den Advocaat-Diakon

geextendeert, te bock werden gcitelt , en ter naalle vergaderinge

gerefumecrt , en l3y den boekhouder en den voorzittenden van de

voorgaande vergaderinge, 'tgeen iedcr Diakonopzynbeurt is, werden

ondertekcnt , ten bewyze van de conformiteit deizelve. De voorfz

boekhouder houd ook aantekcning van den gehelen ontfmg en uit-

ga\e der Diakonie, mitsgaders van hct veimeerdercn en vcrmihde-

reft der armen; moet alle fpecien van de colledens , by de refpedi-

ve Diakonen ontfangen en ingezamelt , nazien en corrigeren ; onder

zyne direftie en verantwoordinge is de geheele kas, omme daaruit

betalinge te doen, 't zy tot uitdeelinge der armen of tot andere za-

ken de Diakonie betreifende ; en is gehouden ieder jaar zyne rekc-

ning opentlyk te doen , na voorgaande afkondinge van den predik-

ftoel aan de gemeente , ten overiiaan en onderzoek van den Gritiler

van den Hove , den Secrctaris van den Hage , een Predikant en een

Ouderling als gecommitteerden wegens den Kcrkenraad , mitsgaders

de verdere Diakonen , die alle defzclfs rekeninge ondertekenen.

Wat nu den verderen dienil der Diakonen belangt , daar van zullen

wy onder de befchryvinge van het O

u

d e V r o l w e n en Kinder-
HuisvAN DEDiAKONiEin't lircdc fprekcn.

DeCiaf- Eindelyk zullen wy hier nog byvoegen , dat de ClalTis of Kerk-

den Ha- verzameling van 's Gravenhage , zynde het agtfle van Zuidholland , be-

gehoe ftaande in agtien Predikanten , werd zamengeftelt uit die van den
zamen Hagc , Voorhiirg^ Rysivjkj JFateringeii , \^ Gravezaude , Schevelhige

^nl^at' met Loosdiiiiien^ Mou/kr^ fVaffeiiaai' en ter Heide , die vyfmaal des

daarin jaars alhicr ordinaris vergadercn , te wctcn, den cerfien maandag in
verri^^t Fcbruarii, den laatllen maandag in April, de naalte week voor 't
'^'"^'

Synode, eerllen maandag in Augullus en November, om Proponen-

ten te onderzoeken , en alle opryzende ftribbclingen en zwaarighe*

den te vereffenen , is 't docnlyk ; als mede om te overleggert , en
hunne Gedeputcerden op 't Synode te inftrueien, wat zy, of op ie-

der der artikelen van ''t Synode van 't laatit voorgaande jaar wegens
deze Clallis zullen antwoorden, ofopnieuwsop de Synodale tafel

zullen brengen; en extraordinaris zoo dikwyls zy buiten den ordina-

ris tyd by een geroepen wordcn, of, gelyk doorgaans, om eene ge-

,
daanc bcroepinge onder haare ClalTis te approbcren , of om eenige an-

LJau' dcre voorvallendc zaaken, welke geen uitftel konnen lyden. Het
hicrver- Synodc 't gccn alle elf jaaren alhier by een komt, heeft zyne zittin-
gadcren- ge of vergader-plaats in de KlooUcr kerk, dog clc iiitrec - predikatie

7.ynrz1?-
^^o^"^ tics dingsdags morgens gcdaan in de Micuvve kerk, en de lluit-

tinne predikatie des vrydags 's morgens in de groote of fmt Jacobs kerk.
hceft. Het
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Het gezag over deze kerk had eertyds de Paftoor en nevens hem
waren nog andere geilelt , die genoemc wierdcn Removes Fabric<e

Ecckfi^ Hagenfis-) of zoo ze in Nederduitfche brieven en handlchrif-

ten vermclt llaan , GodsbidsmeeJIers j Kerkmee/iers ofte 00k wel Fa-
brjk-mee/lers r, dies veeltyds mannen hen de Architecture of Bouw-
konll verllaande , daar toe wierden verkooren. Dcze hadden het
opzigt over het gebouw , en moeften bezorgen niet allecn , dat 't

geene gcbrooken was, herfielt wierd,maar ook dat, zoo wat nieuws
. in of aan dcze kerk wierd geordonneert of aangelcgt , het zelve ter

uitvoering wierd gebragt. Zy wierden oudtyds aangellek door den
EaiJju van den llage uit den naam van den Graaf, zoo als onder an-
deren biykt uit een a6te C^3' vvelke nog voorhanden is , waar by
Hertog IVi/km, de dolle bygenaamt, in den jaare 13 56. eenen Ghys-
ken van Animers^ tot het i'aiJjuws ampt van den Hage committe-
rende , wcl uitdrukkelyk zegt , Ende hifal eenen Scoute fetten in 't

Hage-amboiht , foe wien onfe Rentemeejier ivil , ende alle ambochten ,

die tot 'er -voif/z. Bailjufcip en Scoiit-ambocht beboeren, a/fe Serpen te

fetten i Kerkmeyjiers ^ Hcylich Geejimeyjlers ^ Boden en anders dienfieny

die fal hi fetten-, ofdoen, aendoen en vcrnieirjicn , afoe dieke als V oer-

haerlic es en goeiduncken fal , enz. t'nde 't was uit kragte van dit

oud recht , dat de Bailliu van den Hage in den jaare 1463
. , wanneer

'er voor den Hove van Holland geichil ontflaan was tuffchen den
Palloor en Buuren van Schevelinge ter eenrcj en den voorfz Bail-

ju ter andere zyde , over het verkiezen van Kerkmeefters aldaar ,

beweerde daar toe bevoegt te zyn ; voor rede bjbrengende (b)

,

dattet afoe behoirde-, bleek genoiube by 't giint , dat by die Kerkmee-

fters in die Hage fettende was, in den name n:an mynen genadigen Hee-
re, dair onder die voorfz. van Scheveninge gejeten [yn. Volgens het
eerfte artikel van de Inftrudie voor Kerkmeefters , 'H. Geeftmeefters,
Gafthuismeefters , enz. van den ix. Auguiti 15-24, wierden de Kerk-
meefters aangeftelt by den Builju en Gerechte ; dog volgens het
tweede artikel van de Provifionele Jnftruftie voor liurgemeefteren

van den 6 Juli i5'6o ( c) ftond de verkiezing van Kerkmeefters aan
den Stadhouder of by zyne afwezendheid aan den Prelident van den
Hove van Holland. Naderhand is by Oftrooi van haar Ed. Groot
Mog. van den 30. Januari 165-3 {d) het bewind t'eenemaal gelaaten

aan de Magiftraat (^j, welke uit dc haaren daar toe commitceren
vier

(a) Zie deze afte in 't gcheel hieriia onder de letter E E.

(^b) Zie deze a6le in 't geheel hicr vooren, pag. 45-.

{c) Deze Inflruftic zullen wy te zyner plaatze gehecl opgeven , als \vy van de

Regeeringc zuUen liandclen en daar by aanmerkcn , dat dezelvc is gemaakt vveini'

gen tyd, na dat de Haag by Oftrooi van den \6. November if ^iJ-, op ingeno-

men advys van den Hove van Holland door Koning Philips den II. allereerlt met
twee Burgemeefteren is bcgunftigt gcworden , waar van dc Haag tot dien tyd

toe ontbloot was geweelh Dc derde is in if9 1 . door de Staten van Holland daar-

by gevocgt.

{(l) Te vinden hieina onder de Bylagc FF.
(e) Men moet in 't gcncraal aanmerkcn , dat fchoon wy hicr en op andere

plaatzen ter nederltellen , dac dc Regentcn van de rcfpcdive Godshuyzen zederc

i6jy

Wie eer-

tyds het

ovtr de*

2e kerk

hadden

;

wat hull

werk
was eii

door
wien
aangc-

Iklt

wierden;

Aanflel-

lin^'van

Kcrk-
Meef.
tersge-

laten

aan de
iVlagi-

llraac.
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In wat
Haat lie

tliciill

deicr

kerke
en der

Gi)ds-

huiieu

in den
jaare

15-14 ge-

raakt

was.

Hevig
gefchil

over
derzel-

verad-

minif-

tratie.

Senren-

tie van
cten Ho-
ve, waar
by de

Kerk-
mcefters

enz. t^e-

la(l wer-
deiitot

hetdoen
vanrc-
Iceninge,

&c.

vier perzoonen met den naam van Kerkmeefters. De Ileer Jacob

van der Docs in zyne hefchryvinge van 's Gravenhage ( / ) fpreekt

daar van in dezer vocgcn.

V Bcwiiit van defe kerk is aaii den Haag gebleven

,

Of ami den gecn , aan me bet Burgemee/trrs geven
;

IFant haar is d' eygendom en bet gczag alleen.

Aan deze vier Hceren, die tans gemeenlyk de vier oudfte Burge-

meellers zyn , is aanbevoolen het opzigt over dit gebouw en alle de
inkomften van dien , mitsgaders d'ordie van geftoelten en banken in

de zelve , ^t verkoopen van de g.raven , en voorts al het regt van

deze kerk, zoo van het verhoogen en openen der graven, 't luidcn.

over dooden als anderzints competerende.

'T zal, onzes oordeels, nict ondientlig zyn, dat wy ter dezer ge-

legentheid eens ophalen in wat ftaat de dienfl: niet alleen dezer ker-

ke , maar 00k van de Godshuizen in den Ilage in den jaare 1 514
was geraakt. De Kerkmeefters , H. Geeftmeeflers, Gafthuismeefters

en dicrgelykc meer hadden de goederen eenige jaaren lang na hun
genoegen en welgevallcn gedirigcert en geadminiflreert , zonder van
hun bewind te docn eenige de minfte verantwoordinge. Hier over

was de gemeente ten hoogften t'onvrede gevvorden, begeerende dat

by hen zoude werden gedaan rekeninge , bewys en reliqua van de
adminiftratie , welke zy ieder in hunne qualiteit gehad hadden ; maar
wanneer de Kerkmeefters en de verdere Bewindluiden van de voor-

gemelde Godshuizen fufcineerden daar toe ongehouden te zyn , rees

•er tufTchen beide partyen een hevig gefchil. Welke zaake gebragt

zynde voor den Stadhoudcr en Raden van den Hove , is daar op ge-

volgt deze Sententie.

OP die differenten wefende voor myn Ilcer die Grave van
Hoogftrate , Hcere van Montigny &c. Stadhoudcr Generael

van Hollant , Zcclant en Vrieslant ende myn Heer die Prefident

van den Grooten Raide als Commidaris van myn G. V. tulfchen

die Procureurs van die gemeente van den Haighe als Impetranten

van fekere brieven van CommiiTie aen die eene zyde , ende A-
driaen Jacobsz de Koninck, Jacob van der Wyfe-, Mlllem Jacobsz-,

Gbysbrecht Dircx , Cammacker , Pieter Baartsz. , Willem Meeunvsz,

Jan Cammaeker , yidriaen Gerrytsz. , Adriaen de Milde > Cornells

van Moutfonrt , Jan Bniynsz, LoiiysBruyel, Huych Aertsz.-i Arent
Pietersz., en Geryt Briiyrasz. Oppofanten an de andere fyde , con-
tendercnde de voirfz. Impetranten dat achtervolgende de voorfz.

brieven van Commillle die voirfz. Oppofanten gehouden foudcn

we-

55

7)

5?

35

3>

35

55

J5

55

i6f 5. by de Magiftraat zyn aangellelt, wy daar mcde niet willcn te kennen ge-

ven, dat dit tot nu toe zonder eenige intermiffie is gcfchied, dewyl het kennelyk
is, dat dit regt na 1671 aan den la-.itilcn Stadhoudcr Prins Mlllem den derden , na-

dcrhand Koning van Engcland , is gedefereert geweeft , die het zelve tot zyne
dood in 1701. iiecft gebriiikt, na vrelkcrs overiyden het wcdcr aan de Magiftraat
gekomen is.

(/) P(^g- 97
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„ wefcn te doen rekeninge, bewys en reliqua van de adminiftratie,

5, diefy als Heylige Geeltmeefters, Kerkmeefters, Getydemeefters,
55 SieckmeefterSjG afthuysmeefters-ofte Huyiricmecftcrs geliadc hebben,
5, en daer tcgens die felve Gppofanten by fekere middelen by henluyden
35 overgegeven , die contrarie gefuftineert hebben, myn voirfz. Hee-
„ ren die Commiflariilen dcurgcfien en overgewcgen hebbende die

5, voorfz. middelen , endc alie 't gunt dat de voirfz. parthyen an
5, beyden fyden over hebben willen gevcn, met rype deliberatie van
3, raide van myn Ileeren den Prefident en Raden van Ilollant, heb-
5, ben gefeyt , verklaart en geordonneert , feggen , verklaaren en or-

3j donnerenmits defen, dat achtervolgende de voorfz. Commillie ,

5, die voirfz. Oppofanten , die de adminiftratie van de voirfz. ofhcien

,, gehadt hebben , binnen den tyt van twintig jaeren harwarts , ge-
5, houden fullen wefen rekeninge , bewys en reliqua te doen , als dat

3, behoort , voir zekere Commilfariflen by mynen voirfz. Hceren
3, dair toe geordonneert , te weten , die Faftoer van den Haghe

,

3, Mrs. Jan 'Dan Ditvenvoirde , Aelbrccht van Loo, Raden, Tl.ne/maii

3, van Duttekom meefter , en Vincent Dodmans , Clerq van de Ca-
„ mere van de Rekeninge , in prefentie van eenige van de voirfz.

33 Impetranten , die daerby fullen ^^'illen wefen , en tiegens die rekeninge
'

3, feggen, dewelke den Procureur Generael van liollant fal alBlle-

„ ren, ende totter waarheyt van der faeke hulp en byftand doen ,

3, als daer toe dienen en behooren fal. Wei verftaende dat de vier

5, of drie van de voirfz. Comminariilen fullen mogen procedercn in

„ abfentie van de andere , ende fullen de voorfz. Oppofanten hun
3, reedt maken tuifchen dit en veertien dagen , omme voorts te pro-

3, cederen alfoo het behooren fal A6him den 30. Julii anno 15x4.

i, Prefent Stadhouder , die Preiident van den Grobten Kaide , die

3, Heer van Calire , Prefident AJJendelft , Ifjelmonde , Diivenvoirde
,

5, Couljier^ Cobe/, Loo, Jafp. Sasboitt ^ Sonck, Fynsz., Procureur.

Dit veroorzaaktc , dat in den zelven jaare by den gemelden Stad- jnrtruc-

houder wierd gemaakt een Inftruftie raakende den Kerkendienfl • "e ra-'

waar in ook aan de zoo genaamde Provifores ofte Bewindhebbers ^^^'^^

van 't H. Geefthuis , Huilllthuis , als mede van de Galthuizen en ke"-''^"^'

Ziekhuizen voorgefchreven wierd , hoe dat ze zig voortaan zouden "^ '<?"' in

hebben te reguleren in 't lluk van hunne bedieninge. De woorden *^'^" '^"^

zyndeze:
geimakt.

Inftrudie voor de Kerk, Getyde, Heylige Geeft,

Huiffit, Gafthuis en Siekhuis-Meefters van
den Hage, hoe dat zy hen voortaen te re-

guleren zullen hebben in 't ftuk van hunliii-

der bewind en adminiftratie.

„ T^JErft foe fullen de Bailliu en Gerechte, ftellende de Kerkmce-
5, E iters , ordonneren cen van den felven vier Kerkmeefters dier

Vv „ bell
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„ beft thoe dienen en vaceren fal moegen , om 't bewint en ontfanck

„ te Jiebben van den zekere incommen en rcntcn van den zelvenker-

ke, die oicK. betaelen fal die ordinairifle rcnten ofte larten dair

vuytgaande , mits van der betalingc van de rentcn nemende qui-

tancie , en van den anderen laften , ordonnantien ofte kennilfe

van de andere drie Kerkmeefters ofte te minften van twee van

henluyden, te vveten, dat boven de xxx. ftuivers bedraecht , en

dat min bedragen fal , dat zal palferen op zyne affirmacie.

I I.

5, Item van de Legaten , doodfcliulden of dat van 't recht van

5, 't graven , luyen over de dooden, mitte barde om te gaan, en

5, diergelycke extraordinariire pertien incommen fal, daer af fal die

3, voirfz. Kerkmeefter mede den ontfank iiebben. Maer fal dair af

„ een bouck apart gehouden werden by een van de andere Kerk-

„ meelters , die dat by gebeurte van maende tot maende opfcryven

5, fuUen , dair mede de felve Kerkmeefter , die de ontfank van de

„ penningen hebben zal , fjnen ontfanck doende , zyn rekeninge

35 verifieren zal.

I I I.

3, Ende aangaande dat vuytgeven dair af fal die ontfanger nemen
ordonnantie van de andere Kerkmeefters ofte ten minften twee
van hemluyden , of fal dat by hem luyden doen teykenen in 't

bouck van den voirfz. extraordinaris ontfanck, om dair mede zy-

ne rekeninge te verifieren.

33

33

33

3>

I V.

5, Item de voorfz. Kerkmeefter ontfanger fal jairlicx van zyne

„ voorfz. adminiftratie binnen de maent dat hy verlaeten fal wefen

„ rekeninge doen voor den Bailju, Schout en Scepenen , dair over

„ geroepen die Paftoer van den Prochy-kerkc , ende maicken eerll

„ ontfank van de ordinaris renten , te weten van landen , huysren-

,) ten, losrenten, of anders dat zekere renten zyn, elck op hem
„ zelven ; Ende van 't ejctraordinaris als van 't recht van de graven

,

„ ""t luyen van de clocken ? doodfchulden , legaten en anders elk op
„ hem felven , ftellende van gelyken in vuytgeven eerft die ordinai-

„ rifle laften , en dair na 't extraordinaris van reparacien , ornamen-

„ ten en anders elcx oick l^y Capittelen op hem zelven , als dat be-

„ hoert.

V.

,5 Item als huerluyder jair expireert , indien dattcr lets refteert te

„ ontfangen, fal hy ftellen in rcfte , op dat de navolgende Kerk-
„ meefters dat recouureren en den prouffyte van de kerke dair af

„ verantvvoorden mogen.
VI.
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V I.

Item zal denzelven Kerkmeefler ontfanger voor 't fatfoen van

„ der zelver rekeninge gelcden werden, te w eten van elk blat twee

,5 lluyvers, enial telcken maicken twee rekeningen, d'een voorhem
55 lelven , die by den Secretaris van der Haige geteyckent fal wer-

55 den, ende dandcre rekeninge mitten acquycten ende 't bouck

55 dair mede hy geverifieert lal hebben den voirfz ontfanck en vuyt-

35

39

n

geven extraordinaiis fal blyven onder die voorfz Weth in eenkifle

die men dair toe maicken lal.

V I I.

„ Item zullen insgelycx doen de voorfz. Getyde , ITcylige Geeft,

„ Huylllt 5 Galihuys , en Siekhuys-Meeilers. En indien datter ie-

„ mant cenige heimelicke aclmillen gaven , die niet en begeerden

„ gcnoemt of te boucke gcllelt te wefen , desgelycx of zy eenige

), heimelicke aelmiilen ofte dillributie deden , hec zal genouch we-
fen om dair mede hcure ontfank en byfondere 't vuytgeven te ve-
rificren, dat zy dair of nemen ordonnantie, of kennilfe van de
andere heure mcdegefellen oft te minften van twee van hemluy-
den of dat 't felve getyckent werde in ""t journaelbouck , dat dair of

„ b}^ hemluyden gehouden fal worden , dat telcken alle jairen met
„ de rekeninge en tot verificatie van dien overgelevert lal werden.

V I I L

»»

I)

»>

55

J>

>>

»

Item indien die Wet en Heylige Geeftmeefters, mits dat heure
ontfank en vuytgeven wel meell laedragen zal , oirbair ofte van
nocde docht, te itellen ecnen Rentmeelter, die den ontfanck van
de ordinarile perticn hadde en rekeninge van als hilde , dair toe

fullen zy moegen yemant nut en bequaam nemen tot een redelik

cleyn falaris, die dair of gehouden fal wefen allejaire in der ma-
nieren voirfz. te rekenen.

I X.

„ Item fullen de H. Geeflmeefters forg dragen , dat 't guendt dat

), zy jairlycx behouven an dilb^ibucie en aelmilTen van coern ,

„ broodt, vleefch , barninge en anders, dat zy dair af in tyds pro-

„ vicie doen en coopen wat goets om den armen.

X.

,, Ende in koude winteren , dyer tydcn , of andere nootlichedert

„ zuUcn die H. Geeftmeellers , Huyfletmeellers eens of twee werf
„ ter weeke omgaan om te vifiteren en te fien , wair armoede is

J, om dair tc deelen, Ende indien dat incommen nyet en mogten
„ ftrecken , liever cenige belallinge ofte vercoopingc te doene by ad-

Vv z vyfe
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„ vyfe van den Bailliu, Schout, Gerechte en Pafl:oer,op dat de ar-

„ men 't in de noot altyd gefubvenieert moegen werden , Ende dat

,, doende zuUen die rycken bet genegen wefen huere aelmiilen en

„ legaten den Heyligen Geefl mildelyker te deelen.

X I.

5, Item de landen vuyter huyre gaande zullen by de H. Geelbriee-

55 Iteren gelykelyk verpagt worden, voor den tyt van vij. viij. of

„ ix. jaercn ten meeften proffyte van den H. Geeft , fonder eenige

„ voorhuyre ofte rentfoen dair op te flellen 5 vernemende eerft en

„ al voorn wat der luydcn lant aan bcyde zydengelts op dat zy by-

„ nae die waerde weten mogen.

X 1 I.

„ Item en zullen de H. Geeftmeefters van de felve landen niet

„ moegen huyren ofte doen huyren voer hem zelven heymelic noch
j> openbaer.

XIII.

55 Item en fullen oick geen landen in erfpacht geven ten en waren

„ grootelick ten proffyte van den H. Geeft, ende dat by confent en

), advyfe van den Bailliu, Scout, Scepenen en Faftoer.

X I V.

55 Item fullen de Getyde 5 Gafthuys , HuylTet , enSiekhuys-meef-

,5 fters in als van gelyken heure devoir doen als dat behoert , en

„ jairlicx rekeninge doen van heure adminiftratie als van de^andere

,) hyer vooren gefeyt es.

XV.

„ De H. Geeftmeefters ofte andere en zullen nyet voortfetten ee-

„ nige laikenen van clederen , hemden oft anders , zy en willen dat

„ terftont diftribueren nae den intentie van den Fondateur ofte van

„ den geenen die 't gegeven heeft.

XVI.

53 Ende en zullen geen gelt vuyt de zelve comptoeren moegen lee-

„ nen , gelyk men bevonden heeft , dat hyer voirtyts gcdaen is 5 op
V peyne dat op te zelve li. Geeftmeefterss Gafthuysmeefters en an-

„ dere , die dat gedaen zullen hebben 5 te verhaelen.

XVII.

» Item en fullen geen linden moegen vercc^pen ofte andere ren-

ten

: I
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„ ten , de Kerk , Heylige Geeft ofte andere contoiren toebehoerende

,

„ dan by decreet van den Hove van HoUant, op peyne van dat op
„ hem te verhaelen.

X V 1 I I.

5, Ende als heni eenige renten geloft worden , die ter lofTe ftaan

,

,1 fuUen die penningen van ftonden aan weder befteden an andere

„ landen ofte renten ten proffyte van de felve Comptoiren by advys

,) van den Scout , Scepenen en de Paftoer van der Haige , ende die

,> brieven die men dair of maicicen fal te doen regiftreren.

„ Ende fal defe Ordonnantie ingaen en beginnen den eerften van

,) November naeftcomende.

35

>»

Aldus gedaen ende geordonneert by mynen Heere den Grave
van lioichftraeten als Stadihouder Generael van IloUant , den xij.

„ in Augufto A". XV^. vier en twintig.

Ondergeteykentj

A. DE LA LAING.

Ten behoeve van deze kerk wierd in de jaaren 15-47 en 15-48 ee-

ne Loterye aangelegt en getrokken , waar ^n de Kerkmeefters het
bewind hadden (g). Het geld daar van gekomen wierd befteed tot

herftelling van de kerk, welke in den jaare 15-39. door den blixem
ten meeren deele was afgebrand. De Kerkmeefters moeflen daar
van rekeninge doen niet aan Jien zelven of voor de Magiftraat van
den Hage , maar voor Heeren Commiffariiren van den Hove ; cm
welke te hooren en te fluiten het Hof de Heeren Gen if 'van Jljjeii-

de/ft, eerfren prefiderenden Raad , en Mr. Cor/ie/is de ^o//^^ , meefter

van de Kamer van Rekeninge by de volgende Afte comniitteer-

de.

A6k
„ A Lfoe Meefter Geraerd <van Renoy , Heere van Spyck , meeftcr ^^j, ^^,

„ £\ van de Kamere van der Rekeninge , dikwils abfenc en van thorifa-

tie tot

het flui-

ten van

„ huys es , wacr deur Heeren Geraert Heere van Affendelft , Eems-
„ kerk , &c. Ridder , eerfte Raedt prefiderende metten welken de

,) voorfz. Mr. Geraert gecommitteert es omme te procederen tot dereice-

)t hoeringhc en Jluytinge van de rekeninge 'van de Fabryi'k fvan de Pa- "'"se

)} rochie-kerk 'van den Hage , dc Loterye en anders , zyne voorfz. p^^"
ryk

}, CommilTie nyet encan volbringhen, SOE EEST, dat 't voorfz. vandt-y.e

,) Hof begecrende de faeke te vorderen in de plaetfc van den voorfz. ^^^^ >

„ Reynoey gefurrogeert heeft en fUrrogeert 't zelfde Hof mits defen
^'

35 meefter Cornells de Jonge , medc meefter van de voorfz. Camera
3, van de Rekeninge, omme metten Heere van Affendelft voorts te

Vv 3 3, pro-

log) Zic tvveede Memoriaalb. van Bart. Ernft, foL 47. en 2ip.
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procederen in de voorfz. materie van rekeninge na de lefte retro-

"
acten. Gcdaan in den Plage den xv. September anno 15-54. by ^f-

"
fendelft, Zeghers, Sasboitt , Snouckaert , Boot , Kaedsluyden van

Hollant. In kennille van my
35

5}

Ondergetekentj

J.
DAM.

KERKMEESTEREN
van de St. JACOBS KERK.

( P. Sandel'itu

1541 < Dirk Coebel van Loo.

C Hugo ^driaenfa van den Velde-y Goutfmit.

c Cornells Sandelin.
1 547 ^ Mr. Jan Phmcon-) Secretaris van den Hage.

r Simon van der Does., Schepen.

1579 ' Vincent van fFieringen, ScJiepen.

1 Johannes ah Haerlem.

[ Jan Wolf., Schepen.

1581 Aernt van Jutfaes, Schepen.

< P. Hanneman.

? y^n Jacobfa.
1 5" 00 . prederik van der Elhitrg, Schepen."

\ Adriaan Schrevels van Tcdingbroek , Schepen.

^ c Cornells Sybrantszooon.
'^^

I Glaiide de Glarges., Secretaris van den Hove van Holland.

1589 Jooji Jacobsz van Hogenhoek.

15-90 Aernt Bolle van Hamers-feld. ' §

15-91 Picter Treflong. I

105 ... Berenel.

i6oi ... Coers.

1603 y^« y^wjs; Coi-^j Burgemeefter.

1609 Guerant Qiiirynsz.

i6ii Claes Cornolisz.

\ Hendrik Moons.

1 61

7

\ Johan Qiiartelaer, Burgemeefter.
^ Jacob Corne/isz van IFouw^ Burgemeefter.

16 1

8

Pieter Jansz van Palejlein, Burgemeefter.

i6zi Timnas CaJJiopyn , Burgemeefter.

163 1 Francois Criep, Griffier van den Hove van Holland.

Fid'
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1640

1%

16^0

1667

1671

J67^

1673

1684

168^

1694

170*

1709

1714

( Fieter Jaiisz Splinter^ Burgemeefter.

s Mr. Jajper van Kmjchot , rreforier van den Hage.
t Aalbert £ofc-h.

f Johaii Smoiit :, Schepen
•< Johan Sixti, Burgemeefter.

< Mr. Philips Doublet
r>
Heere van Groenevelt, Burgemeeflei*.

C ]\fr. Jacob van der Hoeve.

< Marcus van dcr Houve, Vroedfchap.
( Dirk van der Lijfe, A'roecifchap.

f Anthony Pieterfon , Vroedfchap.

< WiUeni Donker-, Schepen.

<• Mr. Eivout Brand, Griffier van de Leenen van Hollandi

C Johan van Banchem , Schepen.

< Johan Rofa , Scliepen.

( JVillem Rottermont-, Schepen.

Heiman Beukelaer, Schepen.

Mr. Nikolaas Splinter, Schepen.

Johan van Biemont, Burgemeefter.

Mr. Eivoud Brand , Schepen.

Francois-Louis vander Wiele , Burgemeefter.

Mr. Johan Dedel^ Burgemeefter.

Mr. Paulus van Affendelft , Burgemeefter,

Mr. Gysbert van Kinfchot , Burgemeefter.

Mr. Adriaen van Spieringshoek , Burgemeefter.'

Mr. Willem van Affendelft^ Burgemeefter.

Het Rentmecfterfchap {h) van deze kerk w ierd eertyds waargeno-
men by een van de vier Kerkmeefters, die 'er beft toe dienen en zig

verledigen konde; en deze moeft jaarlyks binnen den maand, na dat

hy uit den dienft was getreden , rekeninge van zyne adminiftratie doen
voor denBailju, Schout en Schcpenen, daarover geroepen den Paf-

toor van den Plage. Die gebruik door den tyd , zoo ""t fchynt , ver-

loopen en in onljruik geraakt zynde , gelafte de Magiftraat in den
jaare 1641 1-)y een fpeciale Ordonnantie, dat de rekeninge zoo vande
kerk ak van andere Godshuizen ten overftaan van een uit de haaren
daar toe te committeren precis alle jaar zoude werden gedaan, op-
genomen en gellotcn. Maar dewyl de Kerkmeefters tans beftaan uit

de vier oudite Biirgemeefteren , gelyk wy hier vooren hebben aan-

gemerkt, zoo werd de rekeninge van de kerk alien voor Kerkm ce-

ll eren gedaan, die dczelve ook ondertekenen. De woorden vande
gemclde Ordomiantie zyn -deze :

Schout55

{h) Of 'cr behalven den Rcntmeeftci- nog een Secretaris van deze kerk afzon-

derlyk , dan of het een en het zelve ampt zy gewecfl , is by ons onzeker: immers
vind men in ccn brief van den jaare 1561. gcnocmt Hecr Pieter Maiheettsz. mifera-

bel krankzimiig Priefter 1 Secretaris van de GrooteKerke in den Hcge.

Hee
Rent-'

meefter-

fchap by
wien
voor-
heen
waarge-

nomen.
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De „ Q Chout , Burgemeeftcren , Schepenen en Regierders van ""s Gra-

^•^"[i'
,} »3 venhage hebben om merkelyke redenen goetgevonden , gelyk

en^Re-" 35 fy ^'^^^ ^^^^^ defcn , dat foo de ordinaris ah cxtraordinaris Reke-

gemen „ iiiiigen vaii de kerk ah van 't innccomen van alle ahdere Godtshuy-
200 van

^^ fen binnen 's Gravenhage by de Rentmcefters en Kegenten der-

afs van' ?> fclver altoos fuUen worclen gedaen ten ovcrftacn van ycmande uyt-

aiie de „ tc Magiftraet dacr toe tc committee rcn, 't welk defelve al over-
Godts-

^^ lange Tyn voorhebbens geweeft te doen, omme dacr inne te vol-

in"dcn* 5, gen 'texempel van andere ftedcn en dat de refpediveRentmeefters

Hage
, 5, ten dien eynde werden gehouden aen dc Magiftraet behoorlycke

'""I"-"
35 notificatie te doen , ten tyde als fy hare jaerlykfe en andere reke-

hmlnV ,5 mngen willen doen, fonder dat defelve het eene jaer over 't ander

rckenin- ,, fullen laten loopen , fonder mede dat de voorfz. Regenten eenige
gen doen

^^ rckeningcn apart fallen vermogen te houden , maar alles hebben

Ge°afm" 5' '^^ brcngen en verantwoorden in hare voorfz. ordinaris ofte extra-

mitteer- „ ordinaris rekeningen gedaen te worden ten overilaen als voren ,

h^m"
'' " ^'^'^^ fullen geene rekeningen anders gedaen gehouden werden

gUlraet" " voor validen, maar voor nul ende van geener waerde. Gedaen

5, ter camere van Burgemeefters voorn. den achtienden Aprilis xvj.

3, eenenveertich.

Was getekent

,

P. DOUBLET.

RENTMEESTERS
van dezelve Kerk.

15-68 Mr. Tlorls van Coolhem.

I f79 Mathys Bennink.

1 58

1

Hendtik Symofifz.

1 5'84 Jacob Heerman.

1630 Hendrik 'oan Slichtenhorft.

1665- WUkm 'Dan der Does.

1669 Jacob van der Houve^ Heere van Heeswyk.

169

1

Albertus Brand.

Hetkof- Het Kofterfchap ftond ter begevinge vande Graaven'j 0') maar
tcrfchap

j^^jj geene vafte inkomften. Egter kon de Kolter in den jaare 15' 14

begevln- by afwezendlieid nog trekken 40. Rynfche gulden Qk). Behalven de
ge van Koftcr was ""cr nog een Onderkoller , dog door wien dezelve wierd

^?" verkooren , en waarin het onderfcheid van zynen dienft beftond , is
"^^*

ons niet gebleken; alleen hebben wy uit het Memoriaal-boek van den

kofter" H- Geeft alhier aangemerkt, dat wanneer de Koller en Onderkoller

eenige memorien of jaargetyden , welke in deze kerk wierden ge-

viert
,
quamen by te woonen , de eerfte de helfte meer dan dc laatll-

gemelde gcnoot. In den jaare 1413 was Jan Ho//e, w'lens fondatiewy
hier

(i) Zic de Erf- gravelyke Bedieninge in Holl. pag. 1 32.

{k) Zie het Voorberigc op de Batavia Sacra ^ vertaalt in 0£tavo, pag. if 7.

endc Oudhedcnen Geftigten van Delfland, &ic.pag. j6f.
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hier vooren hebben befchreven, Kofter van deze kerke; in 15-3^

Heer ya?i Ifillcinfz.e.n in is 5^- ll^^r: Hiigojorifz, die daarvoordrie
pondcn \'laams gcnoot.

\'an den tyd der inwydinge dczCr kerke vind ik dit navdlgende
aangetekent. (I } -,, Deze paiochiekerk is op den zelfden dag,hoe-

5, wel niet in 't zclfde jaar, ingewydt, op den welken de hoofdkerk
„ te Amfterdam ingewydt was geweeft: te weten, op Zondag na

5, den Fceltdag van St. Alicbiel. £n dit vvy-feeft plagt nog onlangs,

55 door galterycn en jaarmarkten, geviert te vvorden. Dog ecnige

;, jaaren herwaart hebben dc Andersgezinden deze jaatlyklche vie-

3, ring afgcfchaft ; en voor de gemelde kermille een jaai-markt aan-

geltelc op den eerlten Zondag na Kruisvindinge. tJp dien Zon-
dag wierd Godt plegtig bedankc voor zyne genade, dat hy zcke e

pelt , door de vvelke i'chier de gantfche Ilaag ontvolkc was , als

door een mirakcl had doen ophouden. Deze peft wierd de zweet-
ziekte gcnoemt, dewyl de menfcheri door 't overtollig zweeccn
verl'tikien.

De Kapellen , welke in voorige tyden in of aan deze kcrk bekent
zyn geweeft , wierden genoemc

I De oude Kapel.

7. De Kapel van het IT. Kruis.

3 Dc Kapel van -t 11. Graf des Ilecren.

4 De Kapel van de H. Maagd Maria.

5 De Kapel van Ileer Ruii^rok van der fFcj-ve.

6 De Kapel des lleere van ^jjendclj't.

55

J3

55

55

53

Deze laaftgemelde llaat aande zuidzyde vande kerke, en is (voor
zoo verre wy hebben konnen nafpeuren

_)
geftigt ontrent het midden

der vyftiende eeuvv by eenen der Heeren van yllJeiicklft tot zyne en
zynei" nakomeliniien bcgraafplaatze. Deze is cene van de fchoonfte

en grootile kapellen, welke ons tot nog toe in Holland zyn voorge-

komen; zynde dc zelvc binnen 's muurs twintig vocten brcct , on-

trent vecrtig vocten lang en uitermaate hoog en kerks-wyze ver-

wulft. Door eenc deur uit dc kerke inkomende vind men nog in

den noordcr hock der kapclle ccn ove. treifelyke tombe , na de

wyze van dien tyd zeer konllig en cicrl) k gewrogt , opgeregt ter

eere en gedagtenilfe van Kcer Gcrr'it van yiljeiideljt ^ Heere van Af-

fendelft , Cralingen en Ileemskerke , Rid.lcr , in zyn leven Raad

,

eerlt van Hertog Care/ van Boitrgondic , en daar na van Keizer Ma-
ximil'iaan van Oq/iciiryk ; als mede van jonkvrouw Beatrix van
Daakni , uit den hui/c van Arkel , Ambagts- vrouvve van Bcfoyen

en Heinenoort in Zuidholland zyne tweede cgt-en bed -gcnoot. Dc
voctllal Jezer tombe is t'zamen gevoegt van blaauwen arduin-lteen

,

zynde drie voeten hoog boven den grond , zeven vocten lang , en

\ier voeten en twee duimcn breed. Op de zelve zict men denvoorn.

Heer van Ajjendeljt in zyn vol harnas en zyne luiisvrouwe Beatrix

van Daalheni-, in vrouwelyk gcvvaad, met zaniengevouwen handcn,

de oogen na den Ilcmel llaande , en het laatiic oordeel gelyk als ce

Ww ge-

Tyd def

inwei-

diiig vail

deze

kerlc.

Kapel-
len in

voorige

tydcnal.

daarbe«

kent.

Kapel

der Kce-
rcn van

AJJcn-

cLiic.

Ovcr-
irtft'ely-

KetoiU"

be al-

daar.

(/) Vo\d. en Batavia Sacra, fart,fecunda^pag. 1^6 .
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gemocd ziende , met hunne hoofden ruftende op kleine oorkuflen-

tjes , in wit alabafterftecn j liyna nog in hunne voile geftalte , uitge-

Itrekt leggen. Boven de agter lyde van deze tombe is, na maate of

grootte van de zelve, in den muur van de kerk uitgehouwen een

half ovaal , waar in vertoont werd het wapen van de Heeren van

Aifendelft ; verbeeldende een zih er paard op een veld van kee]

,

gequartileert met een zilver kruis mede op een veld van keel , be-

7et in ieder hoek met drie filvere maarlen , getimbreert met een
paarde hoofd en een gieter ter wederzyden. Aan ieder zyde van
dit ovaal hangen agt Quartieren , waar van de koleuren door den
tyd zodanig zyn verandert , dat de wapenen tans naauwelyks ken-
baar en van anderen te onderfcheiden zyn. Wy zuUen ze egter op-

geven zoo goed als men ze met moeite heeft konnen nagaan.

assendelft.
Haarlem.
Cralingen.
ZWIETEN.
Po L A N E N.

Monster.
R O D E R Y S.

Borsselen.

D O N G E N.

B R A K E L.

Zevenbergen.
Be SO YEN.
P O L A N E N.

P Y N S S E N.

Bleyestein.
Van den Wale.

Infcrip- Op de voorzyde van de voetflal leell men deze twee Graffchrif-

tien, tens nevens den anderen flaande:
van de-

ceive, x

HIER LEYT BEGRAVEN DIE EDELE EN WELGEBOREN

GERIT HEER VAN ASSENDELFT,
EN VAN BESOYEN, RAAD ORDINARIS EERST VAN
DEN HOOGGEBOOREN PRINCE DES HERTOGEN
VAN BOURGONJE, EN DAAR NA NOG VAN DEN
HOOG-GEBOOREN PRINCE DES EERTS-HERTOGE
VAN OOSTENRYK, IN HAAREN LANDE VAN
HOLLANT, ZEELANT EN VRIESLANT.ENDE
STARF UPTEN NEGENDEN DACH OCTOBRIS IN
;T JAAR ONS heeren M.CCCC. EN SES EN TAGTICH.

I r.

HIER LEYT BEGRAVEN DIE JONKVROUW
BEATRIX VAN D A L E M,
VROUWE VAN ASSENDELFT EN VAN BESOYEN,
GESELL[NNE VAN DE VOORSZ. HEER VAN AS-
SENDELFT, EN STARF UP TEN DERDEN DACH
VAN FEBRUARII IN T JAAR ONS HEEREN DU-
SENT VIERHONDERT EN TWEE EN TNEGENTICH.

Niet
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Niet verre van deze tombe flaat in den muur aan de ooflzyde in

een koopere plaat met ecn blaauwe fteene lyll daarom , met oude
Duitiche letteren gcgraveert dit navolgende graf-fchrift , 't welk
Avcl eer op een blaauue zark is uitgehouwen geweell: , ter gedagte-

nilFe van Beer Claas van ^IJende/ft , zoone van den voorgemelden
Gerrit van Aliendelft en Beatrix van Dalem ; en deszelfs huisvrou-

we Vrouwe udljt van Kyjhoek.

HIER LEGGEN BEGRAVEN DIE EDELE EN WEL-
GEBOOREN HEERE EN VROUWE, HEER

NICOLAASHEERVAN ASSENDELFT,
VAN HEEMSKERK, VAN GOUDRIAAN, VAN BE-
SOYEN, VAN HOONINGEN, VAN DE LANDE VAN
DE LEK, EN VAN DEN WAALE, RIDDER, RAAD,
CAMERLING DES ROOMSCHEN KONING, EN VAN
ONSEN GEN. HEERE DEN AERTSHERTOGE VAN
OOSTENRYK , HERTOGE VAN BOURGOINGEN.
ENDE HY STERF UPTEN 4. SEPT. IN 'T JAER ONS
HEEREN M. D. I.

EN VROUWE

ALYT VAN KYFHOEK,
VROUWE VAN ASSENDELFT ZYN GESELLINNE,

EN ZY STERF UP TEN ijHe. JULII IN 'T JAER
ONS HEEREN MDXXX.

BIDT OM GODS WILLE VOOR DIE ZIELEN.

Nog vind men in den muur dezer kapelle twee graf - fchriften

,

•w^zx van hct eene aan de regter zyde van de deur in een blaauwen
ftecn uitgehouwen , medebrengt , dat in den jaare 1494 in de voorfz.

kapelle begraven is jonkvrouvv Catbarma van AJJendelft , dogter
van den meergemelcien Heer Gerrit van AITendelft, weduwe eerfl

van Jonkheer Adriaan van Polanen van der Lek , en daar na van
Jonkheer Joojl van Hak'iVjn. De woorden zyn deze

:

HIER LEYT BEGRAVEN DIE EDELE EN WEL-
GEBOREN JONKVROUWE, TONKVROUW

CATHARINA VAN ASSENDELFT,
EERST WEDUWE VAN JONKHEER ADRIAEN VAN
DER LEK, HEERE VAN EEMSKERK, VAN KRA-
LINGEN, &c. ENDE NAER WEDUWE VAN JONK-
HEER JOOST VAN HALEWYN, HEERE VAN DER
KAPELLE, VAN ASPEREN IN VLAENDRE, &:c. EN
ZY STARF UP TEN XV. DAG IN AUGUSTO IN 'T

JAAR ONS HEEREN MCCCCXCIIIL

\Vw X Ilet
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Ilet andcre itaandc aan de linker xyde van den ingang in wit raar-

mcr J omzet met dcze agt quarticren

,

assendelft.
Arkel.
Krai. INGE N.

K YF HOEK.
Po L ANE N.

Borssllen.

Geeft te kcnnen, dat in 't jaar 1583 infgelyks alhier begraven is

Vrouw Ccitbarina van ^Ifendiift , v^-eduwe van Johan van Corten-

bach 5 Ileere der Stad Helmond in Brabant. Wiens dogter deze ci-

gcntlyk zy gcweeft , zoiiden wy met geene zckerheid konnen zeg-

gen. S. van Lccuwen ( ;// ) maakt van deze Catharina in zyn geilagt-

regifterdcr Heeren van Affendelft gccnliet minlte gewag; maar zegt
op een andere plaatze , ( // ) datze was een voile zulter van Heer Ger-
rit van Allendelft , eerfte Prcefiderende Kaad in den Hove en Stad-

houder van de Leenen in Holland; en Goudhoeven(o) fchynt deze
wel te flcUen afgekomen te zyn van Heer Claas van Allendelft, van
wien wy zoo even hebben gemelt, maar zegt dan zeer verkeerdelyk
datze zoude getrouwtzyn geweell aan Cajper van Cortenbacb , dvvaa-

lende alzoo groft'elyk in den voornaam van dezen Heer; waaromme
wy des te meerder dit Epitaphie alhier hebben willen laaten volgen

HIER LEYT BEGRAVEN DIE EDELE ENDE
WELGEBOOREN VROUWE, VROUWE

CATHARINA van ASSENDELFT
WEDUWE VAN HEERE JOHAN VAN CORTEN-
BACH HEERE DER STADT HELIVIONT , ERFBURG.
GRAAFVE TOT WEREN EN DUESBORCH , &c. SY
STARFOPTEN VIERDEN DACH IN NOVEMBRI
IN 'T JAAR ONS HEEREN DUYSENT VYF HON-
DERT DRIE EN TACHTIG.

Wy ftellen vaft , dat in voorige tyden in deze kapel meerder Se-

pultuuren , Sarken en Graf-fchriften te zien zyn geweelt , want
Goudhoeven (pi getuigt, dac Heer Gerrit van Jj/fende/ft, Ridder,

Prefident of eerfte Preilderende Kaad van den Flove van Holland,

zoone van den voorn. Claas van Allendelft en Alyt van Kyfhock ,

getrouwt met vrouvvc Catbar'nia de Chaffeiir , geboren van Orleans

in Vrankryk , in zync huizinge in den Ilage ftervcnde op St. Kico-

laas avond van den jaare iff 8. oud zynde /e. jaaren, in deze kapel

begraven zy. Kn S. van Lecuwen ( ^) zegt, dat Joban Baron van
Gent op den 19. November 679 in den Hagc zynde overledcn in de
groote of St. Jacobs kerk in de oudc kapelle van AlTendelft begra-

ven legd met de volgende agt Quarcieren

:

Gent.
(»/) Bat.lllnjl.pag. Sff.
{n) Ibid.pag.6^-j, Zie mede M. van der Houve, Handvejl. Chron.pag.66.

(o) Pag. 150. (p) Pag. 101 en ifo. (;?) Baf. IiluJlr.pag.8fZ.
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Gent.
\v agt endonk.
Ra ASFELT.
Merode.

A R K E L.

lok horst,
Gelder.
ScHOONHOVEN.

Welke graf-plaatzen of ecn eenig teken van dien My egter niet

hcbben konnen ontdekken, zynde de gancfclie vloer of grond met
vierkanie giaauwe en blaauvve Iteenen tans belegt , waar onder men
vind ichoone kelders , dienendc tot de begraafplaat/en.

In deze kapel wierd 00k den 19 April 1717. met veel ftaatzi en
plcgtighedcn ter aaide geljragt de hoog welgebooren Heer Ael-

bncht Nikolaasy Baron ^'rt;/ Scbagen , Ileere van Goudriaan enz. in

zyn leven befchreven in do Kidderfchap van Holland en uit dezelve

Curator van de Univerliteit tot Leiden , Raad en Rekenmeeller van
de Rekeninge van haar td. Gr. Mog. Domeinen, Hoog-Heemraad
van Rynland , enz. enz. , laatfte maniboir van het aloud - adelyk ge-

llagt van Beyereu - Schageii , waaromme ook Jiet blazoen of wapen
verbroken met hem in 't graf gelegt wierd

Tegen den ooit-muur in deze kapel hceft voorheen geftaan een al-

taar , waar op Heer Gerrit van Affendelft en zyne huifvrouw Bea-
trix van Dalem ( welker tombe wy zoo even hebben befchreven ) in

den jaare 1482 hebben gefondeert eene kapellanye of altyd duurende
vicarye , ter eere van de hoogfte en onverdeelde Drieeniglieid , en
de uitgelezenfte Maagd Maria , de gelukzalige Petrus en Johannes
Evangelift Apoltelen, en alle Heiligen. Gevende de zelve te bedie-

nen aan eenen Priefter , met beding , dat het regt van Patronaat-

fchap of gifte van dien , na doode van den eerften bczitter zoude
llaan aan den Abt van Middelburch. Iin hebben ook dezelve vica-

rye mildclyk begiftigt met verfcheide renten, gevelHgt op huizen,

landen, &.c. , breeder te leezen in den fonJatie brief , welken wy,
om dat ze , onzes weetens , nooit voorheen is gedrukt , aan den
oudheid-beminnenden Lezer hebben willen mededeelen , dog ver-

mits de groote , geplaatft agter dit werk onder de Letter G G.
De ecrlle bezitter van deze kapellanye is geweeft Heer IV'tlkm

Ziiyrmondt •> Prieiier, hunliedcr ivapellaan. JNa hem voLde Heer
Gerrit van AJj'endelft -, ballard, Prieiter, die den tweeden April van
den jaare i5'i4. zyne beneficien, die hy hi dezelve kapelle hadde

,

refigneerde in handen van den Abt van Middelburch ten behoeve
van Wccr Jan Claesz , Prieilcr en Pater van St. Llizabets Convent ( r).

Deze Ao. \^-j6. overleden zynde, vervicl de gcmelde vicarye weder
aan de voorfz. Abdye. Dicrhalven , zegt dcSchryver van de Oudhe-
den en Geftigten van Deltland

,
gaf Vincentiits Miiloc , te dier tyde

Partoor van St. Jacobs kerke, als de oudlle Kanunnik van Middel-

burch, de gemelde vicarye , uit kragtc van

Ww 3

verkregen regt en
by

(r) Dit hebben wy getrokkcn uit ecn oud gefchreven boekje, waar in vervat

was een aflchrift van den voorgcmelden fondatie-bnef van Heer Gerrit van Aflen-

delfc.

Heer
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hrccht

Baroil
van

Schagea

in 1727.
aldaar

begra-

veii.
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tie van
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Kapel

van 't H.
gtaf.

Door
Kerk-
meeflers

in deii

jaarc

verkogt.

Quitan-

tie van
Kcrk-
lueefters

wegens
koop
van ecn

Kapel
gcnaamt
'c oude

by het openftaan van de Abdyfchap , in den jaarc i^//. aan Petrus

Cornelius Sibrautsz (j). Dog ons is uit den oorfpronkelyken brief

gebleken, dat, het regt van Collatie der voorl/. vicarye by de ver-

anderinge en omkeeringe van 's Lands regeringc '/.ynde vervallen

aan Haar Ed. Gr. Mog. , Prins IVilkm de I. by advyie van gemelde
Heeren Staaten den if. januarii 1577. dezelve heeft geconferccrt op
dieter Cornelisz. van Brcderode. Deze namaals Agent geworden
zynde van haar Ed. Gr. Mog. in Duitlchland, en tot hoogcn ouder-

dom gekomen, heeft in den jaarc \6x6 van de voorfz. vikarye af-

ftand gcdaan ten behoeve van Adriaan Stalpert van der Iflelc zy-

nen neef , na welkers dood dezelve gckomen is op Pieter Stalpert

van der JFiele , Burgemeeller en Ontfanger van de Soeieteit alhicr;

waarna dezelve wederom is geconferccrt op Pieter Stalpert van der

IFie/c, zynen zoon, mede Hurgemeeiler en Ontfanger van gemelde
Soeieteit, die de voorfz. vikarye eenige jaaren bezeten hebbende ,

dezelve metter dood heeft ontruimt en nagelaaten ten behoeve van

Jan Salpert van der Wiele-, zynen broeder , Dodor en Profellor in

de Genees-kunde alhier. Deze idSa-dezer werreld komende te over-

lyden is de mecrgeni. vikarye mitfgadci-s een tvveede gefondeert op
'c H. Kruis akaar in de kerke binnen Ryswyk, of wel, zoo als de
CoUatie-brieven melden, zyn de vrugten en opkomlten daar af ge-

gunt en geaccordeert by Hooggedagte zyneKoninglykeMajelleit van
Groot-Brittannie , IVillem den III. als Stadhouder dezer Landen aan

Jenne Francoife de la Grandiere en na Jiaare dood aan. . . . Ferens

Douariere wylen den lieere van hangerak-) by brieve getekent te Whi-
tehall den zo Januarii 1693. die op den 17. Januarii 1696 daar van
by toellemming van gemelde zyne Majelteit wederom afftand

heeft gedaan. Naderhand zyn de goederen tot de voorfz : vikarye

behoorende geraakt aan de Graaffclykheids Rekenkamer, die dezel-

ve goederen heeft verkoft.

iNiet verre van deze kapel ziet men ten ooden de zuiddeur de ka-

pel van 't oude Heilige Graf des Heeren , eene der oudfte kapellcn

voor zoo verre ons is voorgekomen, welke eertyds aan deze kerk

zyn geftigt, dog welkcr bouvi^-jaar wy cgter niet regt konnen mel-

den. In dezelve ftond eertyds een akaar ter eere van St. Anna-y

waar aan eenige vikaryen geiligt waren. De Kerkmeeilers hebben
in den jaare 1 541. deze kapel verkoft aan de kinderen van Jonkheer

Jacob Coppier 5 vervvekt by JuftV. Margareta van Roon , voor de
fomme van hondert Caroli gulden

;
gelyk uit de volgende quitantie

kan gezien werden :

ONtfangen vuyt handen van Zeger van Halnevingen de fom-
me van hondert gouden Caroli guldens, 't lluk vanxl. groo-

ten , en dat in aelmillc en vocrden eygcndom van een Capelle ge-

legen aan die zuytzyde van St. Jacobs kcrke in den Hage, welke
Capelle gehcten is dat Oude Graft:, en dat voor die kinderen van

Jacob Coppier , gewonnen en gcprocreeert by Juffrouw Margriete

van Roen ^ en beloven wy Kerkmeeilers dair van behoorlickc

brie-

(;) Zie de Oudhedcn cngeftigtcn van Dclfland, pag. 3^7
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5, brieven te pafleren, Des t'oirconde foe hebben wy dit ondertey-

„ kent op ten xxij. dach van Aprilis Ao. X Vc. XLIJ. na gemeen
„ fchryvcn.

Ondergeteykent

,

i*. Sandelin. D. Coebcl. H. Adrmenfo, Goutsmiti

Naderhand heefc Jonklieer Jacob Coppkr Heer van Calflageu en
Tol-> een der voorgemelde kinderen , dezelve kapel weder verkoft

aan Adriaan Be^ninik, Secretins van den Hage , waar van de koop-
brief in dezer voegen is luidende.

„ IT 7Y Jacob van Dorp en Jan van Ouwen , Scepenen in den Ha- Opdjag^

„ W ge doen cent alien luyden , dat voer ons gekomen en gc- Xon^^
5, comparecrt es Jonkheer Jacob Coppk?':, Heere van Calilagen , en graf.

5, bekende wel wettelicken getranfporteert en overgedragen te heb-

5, ben , tranfporteerde en droech over mit defen in vryen eygendom-
5, me yldriaen Beniiiuckr, Secretaris van den Hage, alle alzulk recht

55 en adie als hem Comparant competeert totte Capelle van V oiide

„ Heylige Graft, ftaende aan de zuytzyde van de Prochie kerke al-

„ hier in den Hage aan de oeltzyde van de zuytdoere van dc kerk

„ voorfz. naer inhout en luyden van de quitantie- van de Kerkmee-
„ Hers daer van fynde , duer den welken defe onfe brieve gctran-

5, ftxeert uythangende befegelt es , bekennende daar van voldaen tc

5, zyn den lelten penning metten eerftcn ; alle dink fonder arch en

3, liit. Des t'oirconde hebben wy Scepenen voorn. onfe fegel elk Jiier

„ onder an gehangen op ten i x. dach Juny A". X Vc. yyil en tfeftich

.

Ondertckent

,

7. de Ouwen. J. de Dorp.

Ecnigc jaaren daarna heeft de voornoemde Adriaan Bennink door
tulTchenfpraak en ten oved'taan van den Bailliu, Schout, Burgemee-
fteren en Geregte van den Hage de voorfz. kapel overgedragen aan
de H. Geeftmeefters alhier ten behocve van 't H. Geeft komptoir,
voor de fomme van twaalfponden grooten Vlaams, uitwyzens den
brief van tranfport daar van zynde van den 7januarii i5'84., zedert

welken tyd de voorgemelde kapel den naam heeft gedragen van de
H. Geeft kapel , met welken naam de zelve icgein^^oordig als nog
bekent ftaat.

Waar nu de kapel van 't Heilige graf des Heeren heeft geftaan , 'tH,

hebben wy niet komien ontdekken. Ilet graf zelf is gelegen op ''t
Grafde^

Choor aan den noord-muur niet verre van het grafteken van den waarge-'

Ilcer Nobelaar-i dog is nu tot een gemeene begraafplaats gemaakt. legen.

V'^an dc twee andere kapellen, te weten de Kruis kapel en St. Ma-
ria's kapel , ftaande dc eene aan de zuid ende andere aan denoord- ^'"'5-

zyde van 't Choor , hebben wy reets hier vooren gefprooken en gc- M^rta-"
zegt dat dezelve tans mceft dienen tot bcgraaf-plaatzen. Waar by kapel.

wy nog voegen 5 dat dc laatftgemelde ook nog veriirckt voor eene

ksi-
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kathigizeer-plaats , daar d^s zomers na ""t eindigen van de noen-pre-

dikatie de jciigd in de gronden van de waare Gcreformcerde religic

wcrden ondervvezen.

No^ heeft y^/; Riiigrok van der iFerve , Ridder, Hcere van der

Werve, en in den jaare 1440 Raad van Hertog Philips van Bour-

gondie in den wefthoek van de kerk gebouwt eene kapelle , welke

zoo het fchynt nadeihand is afgebioken; alleen ziet men nog ter

zelver plaatze in den noordmuur hetoude wapen van dat gellagc. In

deze kapelle leggen onder een zwaare zark bcgraven Jonkheer Jan
Stalpert van der JViek-> overleden den B. September 1625-. en zyne

Jiuisvrouvv jonkvrouwe Elizabet van der Werve y overleden den 27.

Julii IJ93. met de volgende agt quartiercn: als

Van dkr Wiele
D E Jong.
A R C K E L.

RUICHROK VAN DER WeRVB-
J O N G E L N X.

DOERNE VAN SOMPEKE.
Heemskerk.

I
Grammaie,

Als mede Jonkheer Jacob van der IVcrve^ Heer van der Werve,
zoon van de bovengemelde egtgenoten, gcftorven den i Maart 1641

met zyne huisvrouw Juifromv Adr'tana Hauneman , overleden i^^,-.

Ecnig Jsliet I'crre van deze kapel of bcgraafplaats zyn op A<z\\ 16. en

'v^T' ^7- l^nuarii dezes jaars 1729 , by gelegentheid van het opfchietcn

de"jaa- Van een nieuw graf tegens den muur van den tooren by het orgel,

rei7i9 in de aarde begraven gevonden eenige itukken zilvervv^erk , waarvan

d r"-!]"
^^^^ grootfte gedeelte , voor zoo verre men uit eenige cierlyk ge-

gevon-'^ wrogte afbceldzelen en ook inzonderheid uit eenige vvoorden , ge-

den- borciuurt op een fluweelen rand , kan afnemen , behoort heeft tot

het altaar der zeven Weenen, 't geen eertyds in deze kerk, of wel

in de voorfz kapel heeft gellaan. Uit het Krucirtx, 't geen aan een

der tv.ee filvere Paternolters gehangen heeft , en waarop aan de ee-

ne zyde boven het Maria-beeld een Sint [oris tegens den draak veg-

tcnde gezien werd, zoude men moeten befluiten, dat 'er zommige
iaikken behoort hebben tot hec altaar van den gemelden Ridder.

Het voorfz. graf was boven deszelfs tegelen nog bedekt met een

grooe zwaare oude zark, behoorendc tot de famiUe van A'an der

W'^crvc, welke zark meer als hondcrt jaarcn , voor zoo verre men
kan nagaan , ongerocrt daar op hadde gelcgen , waar door dan ook
de grond in al dien tyd onaan:;eraakt was gebleven. Deze altaar-

ftukken, die in een gordyn warcn gevvonden, meenen zommige dat

ten tydc van de bckende beclde-Uorming van den jaare i5'66, op
dac zc niet zouden vallen in handen van het woedend graauw , al-

daar zouden zyn verborgen; 't geen niet te denken is , om dat de
Roomfch-katholykcn, na dien gclcdcn ftorm , volkomen in 't bezit

der kerken zyn gebleven , en wedcr hunne kerkdienften onbelem-

merc aldaar hebben verrigt. En derhalven zouden vrygelooven,

dat deze verbcrging in laacer tyd is gefchied , wanneer dcHaag,
na het opbrcken van 't beleg der flad Leiden in den jaare i5'74,door

de Spaunlchen zeer fchielyk wierd verlaaten en door de Staatfciien

ingenomen, zcdcrt welken tyd de Koomfche Geeilelykheid van 't

ge-
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gebruik dezer kerke t'eenemaal berooft z}'n gcbleven , en mitsdien

gecn gelegcnthcid hebbcn gehad om de opgraving daar van te kon-

nen doen. Hoe 't zy, devvyl dit zeldzaam voorval v^eel gerugts in

de nabuurige lleden heeft veroorzaakt , en 00k in zommige perzoo-

ncn heeft verwekt een groote begeerte om deze dingen te mogen
zien 5 zoo hebl)en \vy goedgcdagt een nette aftekeninge van de
\ oornaamile Hukken hiernevens te voegen , ten genoege der geenen

die in het befchouwen van dtze en diergelyke zaken een welgeval-

len icheppen.

Ten oolien van het grafteken van den Heer Cornells Nohclaar was
voorheen de Saeriltie , weike nu ( zoo w y onderregt zyn ) voor de
Conliftorie of Vergaderplaatze van den eerwaardigen Kerkenraad
dezer kerke gebruikt vverd. Jn dit vertrek wierd in den jaare 15x4
de Procureur-Generaal een ganichen nagt opgeiloten door de oproe-

rige gemeente, weke gaande was geworden ter oorzaake , zoo zy
voorgavcn, dat ze zedert den jaare is-i/. door de Regeerders van
den Hage belalt waren geworden met verfcheide fchattingen en lee-

ningen, en wel inzonderheid met een dubbelden bier-excys , zulks

zy in pLaatze van d.ie grooten nu zes grooten voor de ton moellen
betalen {t). Hier op gebeurde het, dat de Procurem- Generaal ee-

nen fchuitevoerder, die aan de gemeente bier zonder excys hadde
toegevoert, in de kerk, waarin hy gevlugt was , wilde vangen , 't

geen de gemeente ziende , in der yl quam toeloopen , en ontzette

den fchuitevoerder feitelyk , lluitende en een geheelen nagt houden-
de den Procureur Generaal met zynen Subllituit en Dienaars ; waar
na zy verders de gevangenis,waarineenigeoproerigen,door''tHof in

voorige oploopen geapprehcndert , waaren opgeiloten, beftonden op
te breken en dezelve met geweld daar uit te haalen. Tot demping
van dit geweld en oproer wierd de Stadhouder Generaal genootzaakt

ontrent 300 zoldaaten in den Hage te doen komen en eenige muitelingen

door de zelve onder de voet te laaten fchieten. De gemeente hier

door tot bedaaren en ftilftand gebragt zynde verzogt en bad om ver-

giffenis, welke zy eindelyk na veel fmeekensvan denGraaf verwier-

ven , die haar , uitgenomen eenige weinige , daar van verleende

acte van Abolitie, mits betalende voor amende civile x^oo. Caroli

guldens, en dat de fchuldiglten ter nominatie van den Stadhouder

Generaal, ten dage van de publicatie zouden doen eerlyke reparatie.

Deze aftte wierd gegeven in de maand Auguftus des gemelden jaars

1514 en is te vindcn agtcr het werk onder de Letter HH.

Hier op volgde de Am.ende lionorable.

5, IT 7Y Kvert de Smit , Jooft de Scrynwerker , Cornells A driaensz.

,j W van Scheveninge, Heynrik de Snyder, Jan Heynricxz , Jan
X X Donc-

(/) Zie het Oftrooi van Kcizer Karel van' z i . Maart ifi<J. waar by de Ma-
gi ftraac van den Hage vergunt werd, de escys te mo^en hoogen op alle Bieren enM^y-

mn^ die voirtaen in onfe dorpe gcjleten en gedronken fallen ive/en , te weten , ^•an drie

grooten op elk vat biers boven den atideren drie grooten die zy nu nemen , en van veer-

tich grooten op die ante wyns boven de andere vccrtig grooten , 6cc. Als mede het Oc-
trooi van den zi. Maart if 17- zynde het eerlte geiegiftr. in 't eerfte Memor van

Sandel in, /(;/. 117. l^ feqq. en gedrukt agtcr het Bcrigt van den Hove Bylagc

H. I \.pag. I If. en het laatfte mcdc in 't i. Memor, van Sandelyn
, fol. 549.

Sacridic,

tans de
conlif-

torie.

De Pro-
cureur

Geneiaal
doorde
oproeri-

ge ge-

meente
ill den
jaare

15-34

daar in

opgeflo-

ten.

Amende'
honora-

ble
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55

55

55

55

55

55

Doncker , Cocntgen Cornclisz. , Geryt jooft Meus de Decker
,

Fredcrik de Smit , Dirick Jansz. Cliegen en Pieter de Schoonl'teen-

vaeger, Aelgen Wouters dochter, Matte iladdemans , Marie Pie-

ter de Tymmermans wyf, in die prefentie van myncn Pleeie den

Stadhouder, die Prefident van den Grooten Jiade en Luyden van

den Kade en Rekeningen in Hollant, voor ons en diegemeen buy-

,5 ren van der Haghe en Haegambocht begeeren vcrgift'eniile van

5, Godt Almachtich , den Keyzer ende Juilitie en U myn Ileeren

den Stadhouder, Preiident en Kaide in den nacm der voeriz K.

Mt. ende dat ter canfe van de mefufen en excelTen by ons en die

gemeente van den Hage en Haechambocht geperpetreert by vorme
van cummotie en oploopinge up ten dach van Sinte Agniete in

Januario leltledcn ende daernaer, en oic up ten xxvj. dach van Ju-

lio leltleden ; Ende bekennen hier openbaerlick , dat wy luyden en

die gemeente zeer qualicken gedaen hebben , en dat ons 't fclve

zeer leet is , en hadden 'c wy nyet gedaen , en fouden dac nyet

doen, Ende by vorme en manyere van rej^aratie honorable bid-

den Godt Almachtich , den Keyfer en U myn Heeren den Stadt-

houder , Preiident en Raide om vergitl'enilie te hebben voor ons

en alle die gemeente en gebueren van den Hage en Haechambocht
die culpabel zyn van die voerfz commotie en feditie.

55

55

55

55

55

55

35

55

35

33

35

33

33

Deze Abolitie cen overvloedige ftoffe zynde tot verwyt aan die

van den Hage, verbood Keizer Kare/ a\s Graaf van Holland, tot

voorkominge van alle onheilen , by Placcaat van den xo. Augulti des

zelven jaars, aan d'eene zyde dat verwyt en aan d'andere zyde, dat

niemand, uitgezondert ''sGraaven Officieren, door den Hage en Ha-

ge-ambagt zoude gaan ftiet degens of andere diergelyke wapenen. Het
Placaat hebben wy infgelyks hier agter geplaatlt onder de Letter II.

^^oorts audorileerde het Hof de Magiltraat van den Hage , om
ten overftaan van een Gedeputeerden uit het zelve Hof en ecn uit

de Rekenkamer een ommemg te doen over alle de inwoonders van

den Hage, die gewoon waren te contribueren , tot hetopbrengen van

een fomme van 4000. guld. zoo tot voldoening der voorfz. Amen-
de als tot betalinge van CommiilarilTen , die geweeil waren over het

recollement van rekeninge van den Hage, waar van wy ter bequa-

mer plaatze breder zuUen fpreken. Wy zuUen de afte van audori-

fatic zelf hier byvoegen:

Auao- 55 (^\^ ^^^ ^°" ^^^'^ ^^" Auguftoanno 15x4. is by myn Hcer den
rifatie „ V_>^ Grave van Hoechllraeten , Stadhouder Generael van Hol-
vanden

^^ \^j^^ ^ Zcclant cu \riellant , myn Heer den Preiident van den

voordie 5' Grooten Raide en andere Heeren van den Rade van Holland, den
van den „ Bailliu cu Gcrcchte van den Hage, tegcnwoordich wefende, ver-
^"^e.

,, klacrt en belalt, dat fy van (londen aen fetten en omme!!aen fou-

d!^n'' 5> den over alien den inwoenderen van den Hage , die gewoenlyk
cenom- „ fyn te contribucren , die fomme van vier duyfenc pondcn van
flag van

^j veertich grooten het pond, daervan men heurl. foude doen heb-

guiTo- 55 ^^^ Oftroy van den Keyferlycken Majefteyt, en dit by maniere

ycrde „ van capitaelc impoficie > komende tot die fettinge en alfute van
dien.inwoon-
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dien , tot hunne hulpe en alTiftentie Mrs. Joo/i Sasbout , Racd , en
Thkhnan 'vauDiittekem^ Meefter van de Kekeningen, den welken
het voirfz Hof geordonneerc en gecommitteert heeft tot heurluy-

der afliftentie , om daermede te betalen die koften van den Com-
miiTarillen , die geweell zyn over dat recoUement van de rekenin-
gen en anderen die des en daer aen dependerende gebefoigneerc
hebben, ende ook de amende peciiniele, achtervolgende de Abo-
litc van den Keyi'erlyken Majelteit ; omme welke Itettinge te doen
het voorfz ITof den voirfz Bailliu en Gerecht mitten voirfz Ge-
committeerden gegeven heeft en geeft midts defen volkomen lalt

en auftoriteit , bevelende alien Officieren en onderfaeten der
Keyferlyke Majefteit , heurluyder in doende dat voorfz es , te ge-
ven en doen alle hulp en alTillentie.

„ Gedaan in den Hage ten voirfz dage, by mynen voirfz Heeren
den Stadthouder Generael en Prefident, den Heer van Affendeljt ^

de Heervjyi Tfjehnondc^ Ridders, Mr. Jan van Duvenvoirde , A-
helvan CoJ/ier^, Francois Cobel, Johan hennink-i Jafper Hoogelan-

de-i Joofi Sasbout^ Andrks van den Bronchorji, en Willem Pynjfe
Raedtfluyden van Hollant. onderflont , my prefent

,

dcrstot

voldoe-

iiin^e

vande
amende
pccu-

nieel

,

enz.

Getekent,

A. SANDELIN.

En op dat de Magiftraat des te beter in ftaat zoude zyn , orti de
vereifchte penningen te konnen invorderen , confenteerde het Hof
van Holland,,, dat zy up 'tRaedhuys by hemluyden zoude mogen ont-

bieden die twee Gedcputeerden vuyt elcke buyerte en met hem
luyden te fpreken nopende 't opbrengen van den twee duyfent gulden
voor d'eerite termyn van de vierduyfent die by debueren van den
Haech en Ilaechambocht upgebrocht moeten worden , achter-

volgende haer Abolitie en oftroy , ende dat die felve Gedeputeer-
de elcx in zyn buerte fuUen mogen ommegaen van buys te buys
en foe fpreken met haer bueren alleenlicken nopende 't obbren-
gen van den voorfz twee duyfent gulden , en dit binnen twee da-

gen naeftcomende en niet langer. Aftum den elfden Octobris an-

no XV*^". XX ill I. Prefent Prefident, 2J^/w;(?//</(?, Duvenvoh^de

,

Cobeli Looy Sasbout.

33

33

33

33

35

33

35

35
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Dc
KlGO-
fter kerk

vanouds
de kerk

van St.

Vincents-

kluofler.

Genii.t

door
Mitr^a-

reta van

KIsef,

Hcrtog

VII. HOOPTSTUK,
S'lnt Vincents Kloofter en Kerk door wien en wanneer gejiigt. Wierd in

1403 door den Aht van Middelbiirg tot een Con'uent zyner orde aan-^

genomen. Boor Vrouw Margareta van Cleef , Jligfler <oan "*$ gs-

huw^eerjl en naderhand door anderen met goederen en 'uoorregtenbe-

gifiigt. Naamen der Priors. Termynen of Predikplaatzen aan l^et

nieuwe Convent toegeivezen. Hoedan'igheid en gejialte van de Kerk.

Broederfchap van St. Viiicentius Ferrerius aldaar opgeregt ; en

plegtige ommegang ter zyner eere. Begraafplaatzen van Vorjient

Edelen en andere aanzienelyke Perfonagien. Groot getal van Kapel-

len in en aan deze Kerk gebouwt. Dc Sacrijiie ajgebrant en door

P''roim Anna van BofTut weder opgetimmert. De Kerk zederi de

Rejormatie tot den jaaie 161 7. tot een Arfeuaal gebruikt. Hoe en

by wat gelegenthcid dezelve in den gemelden jaare iveder tot ds oef-

feninge van den Gereformecrden Godsdien/i is geopent. Wierd in den

jaare i6%S' aan de Magijlraat in eigendom Qvergelaten ; dog onze-

ker, of die ivel ooit in V bezit isgeweeji. Naamlyjie van Kerkmeejle-

ren en Rentmeefters. Hoedanigheid van V Kloofter. In ''tzehewier-

den voorheen ''sLands Privi/egien, Charters , enz. bewaart en in kiftcn

ppgefloten. Nieuwekamer door de Staten van Holland in denjaare i^s^
aangetimmert tot bet houden van himne Vergaderingen. Door wien zy

aldaar wierden befchreven j en het einde waar toe, Dit regt wierd

hen naderhand betwift. V Kloofter in den jaare is'?^. door dc Sta^

ten in eigendom gegeven aan V S^- Nikolaas Gafthuis en de Kerk tot

hehoefvan den H. Geeft , Leprooshuis en V Corpus van den Hage,

Nadei'hand het Kloofter ,voor 't grootfte gedeelte afgebroken. V Foor^

hout door Keizer Karel in den Jaar^ 15" 3 6. beplant. AanzienelykQ

huizcn aldaar.

St. VINCENTS-KLOOSTER en KERK, nude
KLOOSTEK-KERK genaamt.

]£ tweedekerk, tans genaamt ^tKloofler-kerk-, fiaan-

de aan de noordzyde van het Voorhout , is die des

Kloollers van de Predikheeren of Dominikaanen

,

die 00k Jacobynen genoemt werden , eertyds toe-

gewyd aan St. Vincent-, en daarom voorheen ge-

noemt [aS^. Vincent^' Kloofter., zoo als kennelyk is

uittvvee oude fchilderyenj welke nog heden zyn
hangende in het Stadhuis van den Hage {a).

Dit Klooltcr met defzelft kerke is geftigt door Vrouw Margareta
dogtcr van Adol\ Hertog van Kleef en Graaf van der Mark , twecde
egt en bed-genoot en namaals weduwe van Hcrtog Aalbrecht van

Beye-

( n) Zie Vollcnhovc , Poezy , fag, 348. nls mcde de meergemclde kaart van

den H. gc van 'cjaar if/o. num. .0.
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Beyeren (b) ongetwyflfelt uit ecnen godvrugtigen yver , dewyl men
vind, datze een zeer vroome en godsdienitige vrouwe was. Dog
viidcr van HeulVen fchynt te willen te kennen geven, dat het kloof-.

ter door Hertog J^albrecht zelf zoude zyn aangelegt , en dat na zy-

ne dood zyne weduwe het verders zoude opgetimmert en ten einde

gcbragt hebben , 't welk nogtans wy niet en weten , dat by eenigen
anderen Schryver in diervoegen werd geftelt. Hoe 't zy, van den
tyd der iligtinge zwygen de Jaarboeken t'eenemaal ftil. En dewyl
men dan tot giirmge moet overgaan 5 zoo zoude \ ons voorkomen

,

dat het klooiter is begonnen gebouwt te werden ontrent den jaare

1396 of 1397. (V)otvvel hater, waarvan w/ de belliiringe zuUen
overlaten tot nader zekerheid.

Op dat nu dit nieuw gebouw zyne vereifchte ontzaggelykhcid
mogte erlangen, en daarinne na beJiooren werden gefterkt, vcrzog-
ten Hertog Aalhert en zyne gemelde bed-genooc den Abt vanMid-
delburg het zelve met zyne vermeinde agtbaarheid te willen begun-
I'tigen , en voor zoo verre zyn regt belangde, tot een Convent zyner
orde te willen aannemen. iiierin toonde zig de gemelde Abt niet

allcen gewillig , maar itond ook daarenboven toe , dat dc Broeders
van het zelve Convent, ontheven zynde van het regt, de Paftoors

van den Hage competeerende , aldaar volgens hunnen regel , en de
voorregtcn hunner orde vreedzaam en geruil zouden leven , geven-
^e en verleenende hen ten voorfz einde dezen volgenden open brief

;

95

95

j>

55

3>

5J

W^Y Willem van der Does., Kht van S. Mariaas kloofler to Mid-
elburg, onder 'tBisdom van Utrecht, willen door den tegen'

woordigen brief een ieder verwittigen, dat wy met de toeftem-

minge van ons convent en op het verfoek van Aelbert Hertog van
„ Beyercn en \an Margareta Hartogimie van Kleef, de wettige

huisvrouvve des gemelden Hartogs , dewelke zekere plaats in het
dorp den Haag, behoorende onder ons bewind en opzigt, zui-

veriyk en om Gods wille tot een zalig hulpmiddel voor hunne
zielen, gcgcevcn hebben aan den Overfle en de Broeders van de
order der I'redikheeren van de Saxilfclie provincie , om aldaar een

„ nieuw convent voor de voornoemde Broeders op te rechten ; dat

35 wy, zeggenvvy, onze toellemming vaardig en gewillig daar toe

„ gegeeven hebben , en de gemelde plaats , voor zoo veel ons recht

55 belangt , aangenoracn hebben , en door den tegenwoordigen brief

„ aannemen. Wy flaan daarenboven toe, dat de zelve Broeders , op

,j de gemelde plaats woonende , als van het Paftoors recht ondieven

vreedzamig en geriift

3>

zynde, daar volgens hunnen regel en volgens het recht der con
venten endc voorrcchten hunner Order,
mogen levcn. Ter getuygenille defer zake hel)ben wy goedge
voriden ons openbacr zegel hier op te zetten? m^t jaar 4es lieer^
140:;. op den derden van April. •-.

{{>) Henr. Thaboiita, lik II. Chronic, cap. 7. Scriver, Befchr. van de Graat
W» van HoU. pag. 381. en 387.

'^
'

{c) Goudhocvcn zegt, pag.fyj. en 118. dat Margareta dit klooftcr voor fl^'

Prcdikheercn van St. Dominicus-orde hceft doen ftigten in 't jaar i jpj.
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Op 't ai- In 't zelfde jaar is deze plaats te Erford op 't algemeen Kapittel
gemeeti yoor cen Convcnt aangenomen.
Ka^ittei Vrouw Margareta, ftigller van dit gebouw, wilde het zelve ook
fordook voorzien met goederen eij inkomften; en gaf dierhalven in den jaare
vooreen 1404. aan dit Convent een huis en hofllede met zyne toebehooren,

vm "^^^ groot en zoo klein , als zy dat in den Hage hadde leggen , en
aange- als toen bewoont wierd by Heer Dirk van Hodenpyl, cm de renten
nomen. daar yan te ontfangen , het zelve na des Convents genoege te ver-

huuren , en den verderen oorbaar daar mede te doen j waar van de
brief in dezer voegen is luidende

:

vmuw » TVyfARGARITA VAN CLEVE, by Gods genaden Pa-

Marga. „ i\j. Icnsgravinne van Hencgauwc, Van HoUant endcVrouwc van
r«« be-

j^ Vrieslant , Doen cont alien luyden , dat wy omme Gods willen

met^een '> ^^^^ faligheyd onfer zielen ghegeven hebben , ende gheven mits

huis en „ defen brieve Meifter Thomas van Firmo , Generael-Meifter Pre-i

hofftede
^^ dicken-Ordens in meeringhen des Cloiftere , dat wy op defe tydt

Ja^Ho- »» van fyn Oirden in den Hage doen timmeren, dat buys ende hoflte-

denpyibs- j, de met fynen toebehoorten , alfoo groot ende alfoo cleyn als wy
woont.

j^ dat in den Haghe liggende ghehadt hebben , daer nu ter tydt Heer
„ Dirck van Hoideupj/l m woont , ende des fuUen dair of dat Convent

5, in den Haghe die renten dair of opbueren , dat buys ter horen

5, willen verhuyren, ende horen oirboir dair meede doen tot ewi-

„ gen daghen. In oirconden defen brieve befeghelt met onfen fe-

5, ghele ghegeven in den Hage op den twintichlten dacJi in Meye
5, in 't jaer ons Heeren 1404.

Ook droeg zy in den volgenden jaare op aan broeder Thomas
van Firmo , Generaal der Predikheeren tot behoef van 't

voorfz. Convent , de huizinge van den Heet^ van Arkel , zodanig als

de zelve by haar was getimmert, en by den gemelden Heer was be-

woont ; met nog twee llukken lands , agter het voorfz. kloofter leg-

gende ; behoudende aan haar het huis , 't welk voor de kerk van 't

zelve klooller ten zuiden was gelegen j zoo als breder in den vol-

genden brief gezien kan werden :

„ ^iJ-ARGARITE VAN CLEVE, by Gods genade Palens-

}> iVJ. gravinne op ten Rhyn, Hertoginne in Beyeren , Gravinne

Als me-
de met

zingc » van Henegauwe , van Hollant , van Zeelant , ende Vrouwe van
van den ,, Vriesland , Doen kont alle luyden , dat wy Gode te eeren ende

^tLT" ** -^^^^^^iJ der reyner Jonkvrouwen te love , ende tot troiften der

met nog » zielen des hoochgeBorne Vorften ons liefs ende feer gemindenHee-
twec „ ren derLanden voorfcreven, die onfen lieere God van fyne ge-

fandsf" „ nadcn ontfenneii moet , en onfer zielen te lladen, ghegeven heb-

}, ben ende gheven mit defen Brieve ende draghen op der erbarn
>j" Geeftelicken Vader in Gode Broeder Tlwnas van Firmo , Gene-
,, rael-meifter Predicker-broeder-Oirdens voir een Broeder-cloifler

„ fynes Oirdens , die hofllede in den Hage , dair die Heer van Arc-
„ kel fyn wooninge te hebben plach , mit alle timmeringe dairt

„ toebehoorende, alfo als die Heer van Arckel dat te hebben plach,

ende
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j> cnde \vy dat oic felve hebbcn tloen bctimmcren , mit tween ftuc-

>, ken lants after den ielven Cloiltcr gelegen , die wy oic hebbeii

5, doen coopen; behaudclic dat wy aan ons Ielven hauden dat buys

„ dat voir de Jverckcn van den Cloiller zuytwaart ghelegen is. En-

„ de des fullen die Ikoedere die op defe tyck in den voirfcreven

J, CloiiJ'er zyn oft namaals incommen mogen , tot ewigen dagen

,, voir onien lieven Heer voirfcreven , ende ons , onfen xielen te ge-

„ naden , elcke een \ igilie ende een ZielmilTe , ende voirt alle jair

„ onier beyden ende onfer Oudcre, Suftere ende Broedere jairgety-

j, de doen tot ewi^^e dagen. Ende begeeren oic mede van den eer-

3, baren Vader voiifcreven ende alien lynen nacomelingen , dat fy

altois tot ewigen dagen doen hoir Broedere niit vlite Gode die-

nen, ende gheltelic leven in der Cloifter voorfcreven na ftatuten

hoirs Ordens , ende altois bidden voir onfen Lieven Heeren , on-

fen Oudercn, Sulteren ende Broederen, ende ons in alien hoiren
Milfen , Sermoencn , Vigilien cnde gheeflelykcn wercken. In

oirconde delcn brieve befegelt mit onfen feghele ghegeven tot

„ Schoonhoven op den negenden dach in Maarte in "'t jair ons Hee-
„ ren 1404 na den locpe des Hoefs van HoUant.

Insgelyks begiftigde Hertog Wilkm de VI. zoon en navolger van i"fte-

Hertog Aalberc van Beyeren dit kloofter met brieve gedagtekent ^^^

den 30 Juni 1406., waar by hy den Prior en 't voorfz. Convent tot Hatog
hun onderhoud en nooddruft jaarlyks gaf 60. ponden renten los- Wiikm

baar voor den Graaf tegens den penning vyftien 's jaars, bewyzende '^'^^^'

en velHgende de voorn. fomme op zekere goederen breder by de kere^^*

Yolgende afte uitgedrukt. jaariyk-

7e renten

5, \T7IELEM, &c. doen condt alien luden , dat wy om den derhoud

35 W dienfts Goiclsende heyligen oefeninge alle wegen te vorde-
„ ren , te meeren ende openbairlic voirt te fecten , fonderlinge in

„ den onfen en om falichcyt onfer fielen, gegeven hebben ende ge-
„ ven mit defen brief puerliken om Gode en in gerechter aelmilfen

„ eerbaeren ende religiofen luden Prior ende Convente van de Pr^e-

„ dicaeren des Cloellers dat onfe lieve ende geminde fufter Vrouw
„ J\Iargriet van Cleve gefticht en begrepen heeft in den Hage te

„ hulpe tot hoire noitorft die renten van tfelti-h pont goets gelt

'sjaers , fulcx payements als wy van onfen renten nemen of in der
tyt nemen fulIcn ende hebben hem die bevvyil on te bueren ende
in te nemen by hem of by hoeren gewairde bode jaerlyx uyt fulc-

ken landen ende goiden als hier na gefchreven flaen , die wy hem
oic in h.inden clacrJikcn gegeven hebben felve te verpachten ende
te verhiieren , foo wes ghien erfpacht en is tot hoeren beilen oir-

boir ende profyt fonder onfe Rentmeefter of yemant anders hem
des van onfen wegen yet te bewinden; datste verftaen negen mer-
gen en vyf talf hondt landts gelegen by onfer ftede van Sciedam-
me , en hebben in huer Poiiv^els Dirxzoen ende Jacob Voren-
brook , Item 1 morgen die Ilr. Philips van der Spange in huer
hceft J Item een morgen die Plonys Voppcnfocn in huer heeft

,

Item

3J

3?

33

33

3J
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Door
V:ouv7
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,
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35

3? S*-

»

„ Item Spierinx-hoec die PieterHeere Danielszoon van T^fattheneffe

3, hecft in Erfhuer, Item vyftig fcellingen sjaers die ons Vranc

„ Dire Sacyszoens wyf van erfhuer fchuldich is aldair , item die

„ erfJiuer binncn Scliieilam op die tvvie Keyierryc , item die erfliuer

„ op Wecldenl^urch aldair; Item dat Wyndaes aldair. En ontbie-

5, den ende beveelen onfcn Rentnieeftcr van Nort-HoUand, die nu

„ is of ter tyt wcfen fal en anders alien onl'en Dienarcn ende goiden

3, luden dat fy den Convente voorfz dele voirnoemde renten en

3, goiden rultelic en onbelet laeten aenvairden , houden , hebben

„ ende gcbruiken ter eeren Golds ende hoir Cloiiler ende Convent

5, mede te houden op dat Goidsdienll dair by nict vermindert wor-

3, de, want vvy willen dat fy defe renten voirfz. hebben ende be-

3, houden tot eevvigen dagen alfoo verre als dat Cloifter voirfz. en
Vergadcringh van Broederen voirtganc heb':)en ftaande bUve , en-

de die heylige Goods oefeningh ;ildair volcomelic gehouden en
gecelebreet vvorde, als men in fulcken Cloelleren van ouder ge-

33 woente fchuldieh is te doen fonder vcrganc , ende alle arch ende
hit uytgefceyden 5 behoudelic oic dat wy tot aire tyt als ons des

genueclit hem defe voirfz. renten aen anderen goeden alfoo goet

bewifen mogen of die aen ons lolfene fuUen mogen mit xv. pen-

ningen een , ende dan fouden fy dat gelt alinge weder beleggen

33 aen anderen goiden totter fomme toe voirfz. binnen onfen lande

3, van Hollant fonder die te verminderen. In oirconde &c. gege-

3, ven in den Hage op ten Icften dag van JunioM C C C C. ende feile.

Vrouw Jliina StaVinne , "S^rouwe 'can Kortkene , vi^eduwe wylen
Vi^^x NikoJaas ^an Borffelen -^ Ridder3 Heere van Kortkene ' r/)fchonk

in den jaare 1409. uit eene zuivere godvrugtigheid aan dit klooller

een goeden kelk, eenmisboek, een ornament en andere koftelyke

kleinodien , tot den dienll en het gebruik der kerke 3 willende

en begerende , dat het voorfz kloofter daar en tegen voor liaare en

haares mans ziele , als mede voor de ziele van /Iljd 'Dan Borfelen,

Vrouwe van Cniiningen en andere haare vrienden zoude houden
en vieren een eeuwige jaargetyde, met uitgedrukt beding, dat, zoo
hier inne eenige verzuimenifle of nalatigheid wierden gepleegt,zy of

haare nakomelingen , of de houder des briefs de voorgemelde ge-

fchenken weder zouden mogen eifchen en na hen nemen. Dit on-

derging de Prior en Jiet gemeen Convent , palTerendc dcrhalven ten

bchoeve van de gemelde Vrouwe dit navolgende verbancl-fchrift

:

3}

3)

35

»3

33

33

WY broedcr Cocnraet van /IkenFiior^ brooder Ulllem Bruyn-
haert , Lecsmeeller , breeder Martin Si/pprior, en voort

die brueder gemeynliek des Cloeller in den Ilaige der Prediker

Oerden doen condc alien luyden die defen brief fullen lien of hoo-

ren lefen. Dat wy overmits aendachtiger bede , gonll en wille ,

die de eerbaere Welgeboeren Vrouwe i^nna Stae/I/une, rroiiar

van

(</) Deze was voorhccn Raad van Hcrtog Aalbert van Beyercn, als te zien is

uit de ondcrtckcninge van 'c Hiindyeft aan den Hage gegeven tor Schoonhove 10

September 1400.
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5, van Kortkeyn-, onfen voirfz Clocfter bewyft Jieeft in gheven eencn
goeden kelk , een misboek , ecn ornament en andere coitelyke

cleynoot , en dairom hceft van onien voirlz. kloelter bcghecrt

een eeuwig jaergetyde voer haere en Heeren Her. Claes van Kort-

keyn hare getiude man was ziele , voor i^lyt van Borjfe/cn ,

Vrouvve van Cruninghen en voer heue vrienden, En daers Vrou-
we Anne Staellyne Vrouvve van Kortkeyn voor bcgerende es,

want wy der voorlz Vrouwen begcerte en aendacht gherne willen

vcrvollen , foe verbynden wy ons en alle die broeders ons Cloof-

» cers, die nu fyn ofnamaels comen iuUcn te woonenin onfen Cloef-

j, tcr tot eeuwigen tyden te begaen dac voerfz jaergetyde op ten

„ naeften manendach na divifionem Apoltolorum des avonts meteen-
„ re Vigilic te llngen van negen lellen, en des naefte daeclis dairna

„ met eenre gezongen zielmilie ; Ende wairt faeke dat op die voiifz

„ tyd eenich Ileylich dach van negen lelTen quamen, foe fuUen onfe

„ voirfz brueder dat voerlz, jaergetyde binnen drie daighen voer of

,, na in alrematen begaen als voorlz. is fonder argheliit. Cp dat deze

55 llukken te vafter blyven , foe verbinden wy voirfz. Prior , Lees-

j, meeltci- , Supprior en alle die ander broeder ons voirfz Cloefters

55 die nu fyn of namaels comen fulien tot eewigen tyden op een peen
„ van twee marck Lodichs filvers die onfc voirfz. Cloefter vervallen

5, £\1 den aenhouder des briefs met conlent der voerfchrevender

„ Vrouwe Annen van Staellyne ofemmermeer verfuymt worde
;

Ende wairt faic'e, dat Godt vooriie , dat dit voirfz, jaergetyde

ten anderen mael verfuympt worde, foe mach die voirfz. Vrou-
we Anne Staellyne Vrouwe van Cortkeyn of haere erfnamen of
anhouder des briefs den voirfz. kelk, misboek en ornament en an-

der cleynoet die de voirfz. Vrouwe den Cloefter gegeven heefc ,

weder eyllchen ; Ende fal hare of haren erfnamen of houder des

briefs dac Cloefter die voirfz. ftucken fonder vertrek overleveren

fonder arghelift ; Ende wairt faicke dat die vooirfz kelk , misboek,
ornament en andcr Cleynoet , die de voerfz Vrouwe den voerfz

Cloefter gegeven heeft , tot eeniger nacomender tyt van den voerfz

Cloofter verandert worden , en dat jaargetyde verfuymt worde

,

foe fal die voerfz Vrouwe Anne Staellyne Vrouwe van Cortkeyn
of haere erfnamen of houder des briefs dat voirfz Cloefter fon-

der vertrecke geven veertich Engelfche Nobel. In oirconde der

waerheyt foe hebben wy Prior, Leefmeefter5 Supprior voorfz.

en die brueder gemeynlick onfen gemeynen Convents zegel hicr

an gehangen in 't jaer ons Ilecren doe men fchreef duyfendt vicr

hondert en negen op ten vyfftienften dach in Julio.

55

5>

55

5»

55

55

35

55

55

55

55

55

35

J5

35

55

35

Ook gaf in den jaare 14x0 Heer Lodeivyk , BaRaard van Hertog Ais me-

Willem den VI. aan dit Convent zeker hoofdgeld5 komende uit het ^'^""^

veer te \ liftingc, volgens dezen brief: Jwyk'
ballaard

IN den naem des ^'aders , des Soens ende des Heyligen Geeft. ^'^",^"'

Ick Lodenvyck baftairt Kidder , Ilecre van \'liirmge ende van )^^ 2n
Scandencr, doe te weten, dat ik in mynen ghefonden live vander r/.met

55

„ senaden Goidts ende waren voirdacht mynre vyf finnen bedacht J*^''"

Yy hebbe
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geld ko- „ hcbbe ende noch liedencke de doodt endc 't fLerucn myns gem-
"^^^^^

,5 dichs lieven fleeren Hertoch If 'i /ems van Beyere/i, Palensgreve

Veer te 35 op ten Ryn , Grave van Henegauwe , van Plollant , van '/.eelant

viiffin- „ ende Heere ^an X'rieslant ; W airom ick ghcgcven hebbe endc
S^- „ geve met defen brieue den broedcren ende Clouier van der I're-

5, dickaren oirden in den Hache in eene vryer acliiM'flen tot enen

55 cwigen tcltament voir falicheyt der zielen myns genadigs liefsHee-

,5 ren voirlcreuen ende voirt voor my ende vrouwe ,^ilio)ioreii van

„ Flojeii mynre echter ende ghetrawer ghefelyn, eeniaarlickfe rentcn

55 ghelegen tot \ lillingen, ghcheeten 't veer oft 't hooftghek vten

55 veer met alien lynen c vgendom ende toebehooren allt myn gena-

,5 digcn lieue Heere voorfeyt my ghecygent ende ghegheuen hadde.

.

55 In den jaar ons Heeren 1410 den Sonnendach mid-valten als men
55 in de kerke fmget L?etare gheecten die dach van der Rofen.

dom-^'^
Welke gifte in 't jaar 1419. door Vrouw Jacoba van Beyeren wkrd

Vrouw goedgekeurt met l^rieve van den volgenden inhoud

:

yacoba

sZerer, 55 T^^COB, by dcr genaden Godts , Hertoginne in Beyeren , Gra-

beveftigt j? I vinne van Hollant, van Zeelant, vanPonthieu, ende Vrouwe
55 fpJ van Vrieslant, doen cont alien luyden , dat wy om falicheyt

3, willen ons liefs Heeren ende Vaders ende anderen onfer oude-

5, ren zielen zaliger gedachten , ende oic om ootmoedich vervolchs

55 willen van ghemyndt Ballerd-brueders Heeren Lodeivyck , Bafterd

,5 van Hollant , ghcconfirmeerc ende bevelliget hebben , confirmee-

„ ren ende beveltigen mit delen brieve alfulcke gifte ende bewyfm-

„ ge als Heer Lodewyk voirfcreven mit fynen brieve ghegeven ende

„ bewyll heeft tot enen ewigen tellamente onfen gheminden in Go-
„ de den bruederen ende cloilter van den Predicken oirden in den

5, Haghe, alfe van een iaarlikfche renten tot \ liiringcn gheleghen,

„ ghceeten 't veer oft 't hooft-gelt wtten veer mit alien fynen ey-

„ gendom ende toebehooren , ende gheloven voir ons ende onfe

,, nacomelinghen onfen ghemyndcn den bruederen en cloiller van

„ den Predikair voirfcreven endc oic onfen getruwen Confeflbir

„ brueder Jan van Neck^ die mede gheven ende bewyft is van de

,5 voirfcreuen renten op tc bcuren ende te hebben , dair in te hou-

„ den endc te ftarken, ghelicken ende in aire manieren ende voir-

„ wairdcn als die principacl brieuen die onfe Eafterdt-brueder voir-

„ noemt dair of ghegeven ende befegclt heeft , ende defe jegen-

„ w^oordige brief duerfteken is , claarlic inhouden ende begrypen

„ fonder airch ende lill. In oirconde defen brieue bezegelt mit on-

„ fen zcgcle hicr an gehangen. Ghegeuen in den Haghe op ten elf-

M lien dag in Oclober. In 't jaar ons Heeren , duyfent vierhondert

„ neghcntwintich.

S'lgnatitm , JACOB.

Goed- -^^ ^^^ bevoorens dezelve gifte door Hertog Jan van Beyeren op
gekeurt dc volgende wyze geapprobecrt geweell.
door

j/«"°» 53 TOIIAN, by der genaden Goidts Palensgrave op ten Ryne,
Beyeren. 5, I Hcrtoghe in Bcyercn, Soon van Henegauwe, van Hollant,

•/
'

. 55 Zee-
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Zeelant , docn cont alien luyden , dat wy ghegeuen hcbbeii cndc

„ ghcucn mits deicn tegcnwoordigen brieve onle veer endc hooft-

3, tol tot nicmve Fl'iffiiige den bruederen ende Cloeftcr in den Ila-

„ ghe van den Predik-oirden te behouden ende crlielik te belittcn

,

5, ende dat ly hcbben fullen uan alle goeden het fy van luyden 5 van

5, beelten on capoen oft" in wat manicre datcet genoemt l)',cnclc voirt

3, van elcken dat o^ cen wagen come van elckes felie miten , ^-:c.

Vader van licullen zegt in zyne befchryvinge van de C3udheJen
en gelligten van Delfland, tS:c., dat deze brief van Hcrtog 7<7// vcr-

„ der uitgedrukt zoude llaan in den brief van Philips van Bourgoii-

„ die van den jaare i45'6. I.n dat dit regt daar na verkoft zoude

„ zyn geweefl aan Philips Bajiard van Bniirgoiidie , Heere van Vlif-

5, fingc, die daar voor aan het voornoemde Convent van 'sGraven-

55 hage zoude hcbben gcgeven een ecuw ige rente van tien poliden

5, grooten \ laamfch geld , 's jaars , te ontfangen van zyncn Rcnt-

„ mceller van \ liflinge. En voegt daar by, dat zulks in de gefchre-

„ vene gcdenk-llukken van het zelve kloolter alzoo uitgedrukt zoude

„ llaan, maar dat hy de origineele brieven van johaii nog Philips >

„ nog van de verkoopinge niet zoudo hebben konnen vindcn. En
dewyl ons ook de gemelde brieven of eenige rcgillratie van dien
tot nog toe niet zyn voorgekomen, zullen wy het zelve alhier op 't

zeggen van den gemeklen Schryver alleenlyk aanhalende in zyn ge-

heel laaten : wcnlchende niet te min dat door hem ware uitgedrukt,

Avat zekerheid hy mogte hebben gehad , by gebreke van de voorf/..

Brieven , welke hem heeft bevvogen , om de voorfz. omllandighe-

den in dier voegen te boek te ilellen.

In den jaare 1415 nam Hertog "Philips van Boiirgondie den Prior D^p
en het Convent met alle deszelfs goederen en perzoonen in zyne be- or van

fchermince en bewaaringe, als blykt hv de volgende afte: ditCon-
^ o ' ; / tj

vent met

5j"T)HILIPS5 Ilertoghe van Ro'-gondien , Grave van Viaende- xc\h

35 X I'cn , Artoys ende van Eorgondien , Heere van Salins endc Ktic'ie-

55 van Mechelen5 Ruwaart ende hoir der landen van Ilollant , Zee- penuo-

„ lant ende van \'rieslant , doen cont alien luyden, dat wy om gun- nLmdoor

55 fte ende liefde die wy dragen tot onfen lieven ende gheminden p";"S

5, in Gode den Prior endc Convent van der Predicaren oirden in den vanUo-r.

5, Haghe , den felven Prior ende Convente met horcn perfonen , go>id,e \n

,5 ghefinde ende goeden hebben ende nemen mit defen brieve in ^y*"^ ^'=-

55 onfer protedtie ende befchermenifTe , &:c. Dit fal ghedueren den ^| "^

5, tydt dat wy die landen van Hollant in regemente hcbben iullen. gcno-

55 In oirconde defen brieve ende onfen zeghel hicr an ghehangen. '"'^"'

55 Ghegeven tot Delft op ten twaalfften dach van October, in 't jair

„ ons ileeren 1425-.

Getekent, Be Mandato D. Diicis.

POTTEPv.

Aan dezen brief hangt ( volgens het getuigenls van den bovenge-

meiden Schryver) eenandere brief van Breeder Frederieus Molito-

Yy X ris,

n-
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risj Provincial der Predikheercn door ganfcli Saxen ; waar in hy

alles , wat in den brief van het Convent begreepen is
,
gocdkeurc en

beveftigt: zyndc dezc zyne goedkcuring en bevelliging getekcnt te

Nimwegen in "tjaar 1459- op '^ i^lgemecn Kapittel, dac daar gehou-
den wierd in de Pinxterdagcn.

Ook was voorheen aan dit kloofter gemaakt zekere jaarlykfche

rente ter fomme van xf. goude Kyniche guldens , in 'c land van
Voorne , voor zekere memoricn en dicnllen , die de gcmelde Prc-

dikheeren dagelyks in iiunne kerkc moellen doen voor en ter ge-

dagtenilFe van Hertog Jan van Beyeren , waar in 2y zedert zync
dood in 't bezit en genot vvaren geweelt. Ilier in iieeft Heer Frank
•van BorJJelen hen op nieuv/s geveltigt , en gegunt dat zy de voorfz.

renten aile jaaren zouden ontfangen en inncn uit de goederen en in-

komlten van het voorfz. land , by brieve gedagtekenc den x Auguiti

145-1 5 luidende als volgt :

frank

ziMiBorf'

felen ver-

iiieuwt

de git'tc

van zj-.

Rynfche
guld.

voorde
memo*
rien van
Hertog

Jan van

Beyeren.

Vyftig

Wilhcl-

mus
fchilden

jaarlyks

tefprc-

ken op

de Hccr-

lykheid

van
Purme-
rende.

35

35

RANG K, Grave van Oeflcrvant, Heere van BoirfTel , van
Voirne, van Zuylen, van Iloichfti-aaten , van fince Mertens-

55 dyck, ende van Coitkene , cnz. doen condt alien luyden. Alfo

„ na die doot van Hertoghe Jan van Beyeren faligcr ghedagten die

5, eerbair Prior ende Convent van de jacopyncn in den Haghe allc

„ jair opghebuert ende ontfaan hebben , uuten renten ende goedcn

5, ons lants van Voirne , xf gouden Kynflbn guldens tsjaers ott p^iye-

5, ment houre warden voor feker memoricn ende dienilen die ly da-

„ gelix in hoyrer kercken doen voir den voorfchreven Hertoghe 7^^'/^

5, van Beyeren , ende want fy daar of zint der tyd voorfchreven in

5, 't befit ende gebruyck gewecft hebben , ende dat wy die memo-
3, rien ende dienlten niet geirne veranderen en fouden , mer altoos

„ vermeerderen , fo ill dat w y den Prior ende Convent voorfchre-

3, ven, alfo verre als in ons is , ghegonnen , gheconfenteert ende

5, ghegeven hebben , gonnen , confenteeren ende geven mit defen

onfen brieve, dat zy die voorfz. xfRynlfen gulde?ien tsjairs voir

die memorien ende dientten voirfz. alle jaire opbueren ende ont-

fanghen fuUen , wt onfen renten ende goeden ons lants \oirne,

5, &:c. Des toirconde fo hebben wy onie fignet hier aanghehangen

35 op ten andcren dach in Augulto in 't jair ons Ilecren i45'i.

3) Gheteeckent by mynen Heer den Grave.

G. ZADEELEE.

Nog had dit kloofler jaarlyks te fpreken op de heerlykheid van

Pm-merende de fomme van vyftig Willhelmus fchilden, wclke Heer
Willem van Zyl ecnige jaaren nalatig was geweeft te bctalcn ; waar
over door den Prior in regte zynde aangefproken , „ Soe heeft JFil-

5, km van Zyl op ten xxvii^'" dacli van Alairte A". M. C C C C. L 1 1 1.

3, Sec Curfutn Curiae gelooft voir mynen Heeren van den Kade van

„ Holland te bctalen en te vernuegen den Prior en Convent van den
5, Cloefter in den Hage de fomme van hondert en vyfticJi Wilhel-

35 mus Scilden, die Jiy hunl. fculdich bekent heeft voor drie jaircn

55 ren-
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„ renten ter caufe van vyfrig Wilhelmus fcildens jaers die 't Clooiler

„ heeft jaerlicx op tie Heerlychcyt van Purmerende , enz. (e).

Andere pcrzoonen hebben nog andere goederen en inkomilen aan

dit klooller van tyd toe tyd gegeven en befprooken , w^aar van wy de

aftens hebben gezicn, maar niet wigtig genocg geoordcelt cm dc-

zelve hier te plaatzen.

Aartshertog Maximiliaan en Vrouwe Maria gunden by Handvcfl Hetbe-

yan den jaare 148 1. aan de Broeders van dit Klooltcr, „ alioe zy
\^I^^q

,5 ghecn vleys eeten moeghen, ende ditmaal door tcmpcelt ^e^legen vyvcrin

„ zynomvifchj dat zy des Graven vivere, gelegen in den Dorpe dcnHa-

„ van Berckel, voirtaen gcbruyken fullen op zulke conditicn als die ^grklu

„ van Delft den felven vivere gebruykt hebben. Item het gcbiuyk aande

55 van den viver gelegen aen het Ilof van Ilollant in dcii Hi-i^e-, tot Predi-

„ vvederfeggen. Behoudelic dat de Stadhouder van HoUant mede ^oZ^^

5, fyne genouchte fal mogen hebben in den lelven viver een w erp tc ftaan.

55 werpen en daerin te villchen hiiefelick, als 't hem goed dunkt,

5, zonder dat te mogen trecken in confequentie of polieirie van be-

3, fitte in prejuditie van die Predicaren (} }.

Over dit kloofter was een Prior en geen A bt de Overfte ; welke waar- ^roeder

digheid in den jaare 1409 bekleede Broeder C O E N Jl A AT VAN ^Z"!^'-'

AKEN ; ongetwyffelt de eerfte, die in dit kloofter tot het voorfz -('-"de

ampc verheven is geworden ; immers hy is de eerfte die ons tot nog toe ""i^^

in dien llaat is voorgekomen. Na hem zyn andere gevolgt , waar van Jy^rrte

wy alleen de volgende by naamen ontdekt hebben, zonder hunnen van dit

aanvang of einde egter precifelyk te konnen verklaaren, '^'°°^"

NAAMEN
der volgende

PRIORS.
143^ 8. April. Breeder WILLEMCLOPPER. Erocder mi- Name.i

km IFillemfz Supprior. van zy-

I ^3 J 29. Oftober. Breeder PIETER VAN SCIIEVENING. J'oigerV

Broeder Laurens van Delft Supprior.

1437 Broeder JAN VAN NECK; Deze was in 1429. biegtva-

der van Vrouw Jacoba van Beyeren-, en zedcrt 1430 tot

1443. Raad in den Hove van Holland, werdende ook by
uitflekentheid gemeenlyk genoemt de groote Prior {g).

Yy 3 1448

{e) Gcregiftr. in 't IV. Mcmor. van BolTaait, fol. 228.

(/) Dit hebben wy woordelyk getrokkcn uic ccn cud liardfcIinTt, v:sr by
aangetekcnt ftond, dnt het Handvcft gercgiftrcct is in '; in. lit uughc Ecgifir be-
loiftende ter GraafFcIykheids Rckcnkamcr.

{g) In de zcven ecrfte Mcmoiiaal-boeken van den Hove van Holland , door-
gaans tocgefchrevcn aan Mr. Jan Rofe, fiaat by crdcr de Rr.dtn vcireelt , dan
met den naam van breeder "Jan 'van Neck Prior ^ dm 7ondcK iiitdiiikkinge van
naam, alleen met den titel van den gicoten Pricr,
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1448 5-. Septemb. Breeder jOOSTVAN's GRAVEZANDE

Prior 3 en breeder Harman Bakhiiys , Supprior.

i^6s 13. Mei. Breeder AELBRECHT PIETERSZ Prior;

en breeder 'Jacob Pol Supprior.

ifix Breeder ANDRIES HUGOOSZ. VAN DELFT,
Leeraar in de Gedgelecrdheid. Hy is tiaderhand gewor-

den Prior te Leuven : daar hy in 't jaar 15-15' tot Previnti-

aal over de Provintie van Nederduitfchland verkeoren

wierd.

1574 Breeder PIETER VAN KROOSWYK Cuterzoon.

Deze wierd uit hct Convent van Rotterdam voor Prior

lierwaarts gezonden.

1^78 Breeder PETRUS BACIIERIUS, zynde gcweeft de
laatrte Prior.

Termy-
nen of
Predik-

plaatzeu

omtebe-
dienen

aan 't

iiieuwe

Convent
toege-

wczen.

Het veorfz, Convent In het algemeen Kapittel des jaars 1403. te Er-

ferd geheuden , en Iiier vooren gemelt, onder de Predik-orde aan-

genomen zynde, maar nog geene termynen, dat is zee vcel als Pre-

dik-plaatzen cm te bedienen, bckomen hebbende, Jieeft Breeder

Eyiaerd Schonevelt, Generaal der Predik-Jieeren, den Prior en de Pree-

deren van dit nieuwe Convene dezelvc toegewezen, waar van de

brief, zoo als de bovengemelde Schryver ens dien uit hct Latyn

vertaalt , mededeelt , in dezer voegcn is luidende :

BR. ByJard Sconevelt , van de Order der Predikhccren Hoog-
leeraar in de H. Gedkunde , Provinciaal ever de provincic

van Saxen , de Kettermeefter, wenfcht aan den Prior ende Bree-

deren des nieuwe kenvents in den Haag van de order der Predik-

heercn , de eeuwige falighcit , en mannelyk te llryden met den

zwaarde des geeites. (Jcmerkt dat het weynig of nict baaten

5, zouw , dat 'er nieuwe konventen ter vermcerderinge van de Or-

5, der aangenemen worden ; ten zy datze in het noedige , ten min-

fte naar Jiet vermogen van enfe armocde , bezorgt vvierden ; en

dat zulks niet gevoeggelyker , zoo als hct fchynt , door de Order
gcdaan kan worden als met een bequaam gedeelte van de termy-

3, nen der nabuurige konventen aan die (nieuwe) konventen toete-

„ leggen , en te bedienen te gcven : zoo is het dat ik , begeerende

„ achtervolgens een byfondcr bevel en lall van den Overlie onfer

„ Order naar ens vermogen te zorgcn voor uw konvent , dat enlangs

5, in 't algemeene Kapittel aangenemen is, maar noch geene termy-

nen gekreegen heeft : en aangezien onder de term) nen van 't U-
trechtfche konvent de termyn van Rotterdam, onder de termy-

nen van't Zirickzeefche konvent de termyn van den Lriel, en on-

der de termynen van 't Ilaarlcmfche konvent de termyn van Delft,

3, aller naaft aan uw konvent van den Haag gelegen zyn : zoo is het,

3, zegik, dat ik de gemeldc termynen, met alles wat volgens het

„ gebruyk der Order tot die termynen beheort, door den inheud

,3 deezes aan uw konvent toelegge , toevoege , en toewyl'e ;
ter tyd

5, toe dat deefe toevoeging in 't algemeen Kapittel beveltigt werde.

Noch

33

35

3J

3?

33

33

33

33

33

33

J3

35

J3
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„ Nocli willen \vy , en wy gebiedent op de H. gehoorliiamJieit , dat

5, geen breeder van onfe Order beftaan zal de gemelde termynen

,

„ of eene van dezelven, na dat hem deze brief zal zyn bekent

„ gemaakt , in te nemen ) of zich zelven in die termynen of

„ een van de zelven eeniger maate in te dringen : maar dat hy de-

35 felvcnj met alles wat daar toe behoordt, zonder uytftel en tegen-

3, fpraak zal hebben te laaten en over te geven ter vrje befchikkin-

„ ge van den Prior in den Haag, Ter getuigenille enz. Gegceven

.J
binnen ons konvent in den Haag, in 't jaar des Heere 1404 daags

35 voor drie Koningen dag.

Welke termynen Vrouw Margareta ivan Oojlenryk , Gouvernante
der Nederlanden j naderhand heeft verandert , en aan de Predik-
heeren van 't voorfz. Convent andere in plaatze van de voorige toe-

gevoegc by den volgenden brief

:

MARGRIETE ArchiducefTe d'Auftrie , DucefTc & Con-
telTe de Bourgongne, Regente, &c.

Tres-chlers & bkn aimez.

NOiis avofis fait cmnmunkquer' avec les Deputez He Beljt & k
Prieiir des freres Prejcheurs a la Haye accompaignie du Prieitr

desfreres en mesme ordre a Ziericzec fur le different des termtns des-

dits freres Prefcheurs de la Haye & apres avoir oy le rapport de la di-

te communication , & bien entendu la matiere , nous avons ordonne' &
par ces prefentes ordonnons que les dits freres pouront venir a Delft
pour V prefcbi&r , oyr confejfwn & (aire autres ades , que hons freres

c^ religieuxfont accouflumez de faire-, affavoir en chacune eglife Paro-
chiale de la mile une fepmaine en VAdvent & vng jour aux fefies de

NoeU unefepmaine en Quarefme 1^ cinq jours aux fejies de Paques ,

une fepmaine en I'EJie, & cinq jours aux feJles de Tentecojic^ & quart
a oyr confeffion aux auflres jours lefdits Prejlres fe pourront trouver

enfemhle pour voir s'ils fen fauroient accorder aimabkinent , fy non
,

110fire intention n'^e/i point quilzy viengnent plus avant que aux jours

dejjus fpecifiez jufques par nous en foit autrement ordonnez , ft vous

viandons cejle nojire ordonnance ainfifaire entretenir le tout par ma-
niere de provifion. Treschiers & bien aimez. Notre Seigneur vous

ait en fa garde. Efcript a Malmes le xxiiij. deMay Van XV^.XXFIL

Jinji /IgneparMA?KGVE?ArE^

Etplus bas,

IIERDINCK.

Etfur le doz efi efcript ; A nos TrescUers & bien Aimez les Prefi-

dent & gens du Conjeil de PEmpereur Holian.

Ook had de Regentinne twee jaaren te voorcn by een anderen
brief

Welke
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hand
doorVr;
Marga-
reta van
Oojien-

ryk ver-

andert

Z)n.

Brief

van
Vrouw
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aan den
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nopende
de ter-
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door de
Predik-
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van den
Hage
totDelft,
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brief den Prior en 't gemeen Convent aangemaant , dac zy naau\\c
agt zouden hcbbcn te nemen op het prediken en het Itip onderhou-
den van den gezetten tyd der termynen hunner Terminarilien. De
woorden van den brief zyn deze:

MARGUERITE.
piacaat „ T^ Eeifaeme L'leve en Bcminde. Wy zyn volcomelicken onder-

dc''de" " '^ ^"^^^^ ^^^ ^'"^ dwalin£;e die oncler den gemecnen volcke gere-

termy- 55 fen is, meell toccompt en ghecommen is vuyt die indifcrete fer-
nen van

^^ mocnen van den Predicanten Religieul'en en anderen, om waerin-

keu.'" " ^^ ^^ remedieren is onfe meenighe dat gy voortaen nyemand en
,j zulc vuytfeynden omme te preken of ghedoghen binnen uwen Con-
j5 vente te preken dan den gheenen die voorfienich , verflandich

5, en van goede manieren zyn ende wel geexerciteert en geoef-

„ fent in de manieren van preken , en dat ghy den zelven zulcx on-

5, derwyfl all eer hy preken zal. Dat hy hem vvachte 't gemeen
,3 volck te fcandaliferen vuit onbehoorlyckefabulen, redenen en nar-

3, ratien als oick wel ghefciet is , dat hy oick niet en vermane van

3, Martiniis Luther of zyne Leeringhcn, noch oick van dopinge van
,3 der Ketters die hier voortyts geweeft zyn, den zelven uwen Pre-

3, dicanten adverterende zoe verrc zy contrarie deden 3 dat zy daer

3, van by u gecorrigcert zuUen worden en gcfufpendeert van 't offi.-

„ cie , welcke correutie ghy ten eft'ede zult brengen van 't preken te

3, benemen. Boven defen is onfe meeninge dat die terminarifen van

5, uwen Convente niet langer en zuUen moghen blyven in heure ter-

„ mynen dan die weeke , die zy zuUen preken , ende dezelve weeke

,3 geexpireert zynde terftondt weder tot buys ende heuren convente

53 keeren, zonder voor of nae dezelve weeke hem voorder in die

55 termynen te moghen onderwinden. Waer van wy U adverterea3

3, Ten eynde dat indien die contrarie ghebeurde , ons van node

,3 zoude zyn voorder daerinne te voorlien tot uwen fchande en

53 fchade. 'T welk wy als nu om beters wille gelaten hebben 3 en

53 hebben nyettemin gelall onfen Wethouders ons te adverteren in-

5, dien contrarie van defen ghebuerde ende ghy hierinne ghebrec-

33 kelick waert. Eerfaeme Lieve ende Beniinde , ons Heere Godt
33 zy met U. Gefcreven in den Ilage den xxvij. September anno

„ M D. XXV.

Be- De kerk van dit klooftcr , die nog in wezen is 3 wyft klaar ge-
^'^.^"y* noeg aan, hoepragtig datze van ouds geweelt is ; want de drie af-

dekerk fpanzclcn , het ruimc (?hoor en v^erfcheide Kapellen van adelyke ge-
van dit Ilagten, die'er voorheen geftaan hebben, dienden haar niet alleen
kiooder.

j-^j. g^-Qot cicraad en gemak, maar bragten 00k het gebouw tot zo-

danigen ruimte en aanzien , dat het binnen de bepalinge van de be-

hoefte der Kloofterlingen niet en bleef.
Breeder-

j^^ dczclvc was ccrtyds 3 behalven het Broederfchap van de Rofe-

vanSt. krans, 't welk aan de ganfche orde der Dominikanen gemeen is,

p'itifent nog ecn ander Broederfchap opgeregt ter eere van den Heiligen

Vincen-
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riiicetitiiis Ferrerius, een Dominikancr monnik, dicn men in de on-

zckerheid van nader bewys zoude mogen gilien dc ei^entIyke Schut-

Ileilii;- van hec Kloofter te zyn geweelt. \\ elk Broederichap plagt

eens in 't jaar, op den cerllcn bondacj na Paafchen ter ecre van den
gemelden St. F/ncentius Ferrerius , eenen ommeganc; te doen langs

het Voorhoiit en den Vyverberg : waar op Paus Clemens de VII. in

't jaar if25'. hen in 't regc van jaarlyks zoo eenen ommegang te hou-

den bevelligt heeft.

Veele \'orften en hooge aanzienelykc Pcrzonagien hebben in deze
kerke willen l^egraven werden: als wel inzonderheid \'rouwe Mar-
gareta^ lligl1:er van dit gebouvv , devvelke in den jaare 1411 haar

leven eindigende deze kerk tot haarc rallplaatze verkoor {h ); wer-
dende volgens getuigenilVe der Schryveren ( i ) begraven aan de
noordzyde van het hoog altaar in cenetombe, welke zeer cierlyk en
koftelyk gewrogt Avas. Ilicr van gevvaagt de Karmelyt Jan van
Leiden {k) in deze woorden : li£C ( Margareta ) pro 11(11 temporis

Jundav'it Monajieriiim Frd-dieatorurn in Haga-Comitis^ ubi & fepulta

eji in BoreaJi parte fiimmi altaris in tiimbo mirifice elahorato.

hisgelyks vvierd in den jaare 1415- in deze kerke der Dominikaa-
nen begraven Hertog Jan van Be^eren , Eled van Luik, Voogd
van Holland en vaderlyke 00m van \^rouw Jacoba ; die meer ge-

noegen Icheppende in den huvvelyken ftaat , dan in het kerkelyk le-

ven, de kap op den tuin hadde gehangen, en zig in de regeeringe

dezer Landen niet met de befte trouw hadde ingedrongen ; aan zy-

ne Kigte Jacoba haare ontwyffelbaare eigendommen en Staaten ont-

v^eldigende op een vvyze die met zyne Bilichoplyke waardigheid

200 weinig overeenkomll hadde als zyne heerfchzugtige hartstog-

ten : waarom niet zonder groote rede uit zyne fchielyke en onveV-
wagte dood wierd geoordeelt , dat hy aan eenig ven} n , hem door
lift van Margai'eta de moeder van Jacoba gegeven , geftorven zy

Zz . ]so2:

Ferreri-

tii aldaai'

opgercgr;

en pleg-

tige om-
megang
terzyner

eere.

Vorfle-

lyke

Perzo-
iiagien

indezel-

ve be-

graven i

alseerft

Vrouw
Marga-
reta.

In li^if.

Hertog
jfii» van

Beyeren.

(h) Goudhocv./'fl^. 428. Veldenaar, Chron.pag (^9.

(0 Henr. Thaborita, lib. 11. Chronic, cap. zj. Scriver. Befchryv. der Graa-

ven van HoUatid., fol. 581. en 387.

(k) Lib.-^i. cap. z-j. en in den zelven zin de oude Hollmidfche Kronyk , Di-

vif. z6. cap. 52.

(/) RcNgersberg in zyne Chronyk van Zecland , uitgegeven en vcrmeerdert

doorBoxhorn, zcglpag. 195. ,, oat Hertog Jan van Beyeren , in 't jaar 1424.

„ (dit is te veiftaan, na den loop van den Hove) op den dcrthien-avont , feer

„ fchielyk in den Hage op 't Hof geftorven, en tot ten Jacobyncn in 't Cloo-

j, fter begraven is aan den zuyd-zyde van den Choore. Waar medc overeenftem-

men de oude Holl. Chron. Divif. 28. cap. 27. of Goudhoeven
, pag. 449. en

Scriverius , Befchryv. der Graaven van Ilollant
, pag. 420. alwaar hy fprekende

van de dood van Hertog "Jan van Beyeren., dit navolgende verhaalt: „ In 't

„ zclfdej ar (142.4) op de nonas van Janiuuius, tewcten, daags voor Epipha-

j, nie ftarf haeftelyk Jan van Beyeren met tocnamcn de ongodtvrugtige , Hertog

„ van Lizelenburg, Regent van Holland en Zxeland, en voor dezcn fchyn-bii-

„ fchop van Ludick, mocderlyke oom des Hertoghen PZ'/V//'/ en vaderlyke oom
„ van "Jacoba van Beyeren., 6cc. Hy ftarf in den Hagc in HoUant, en is aldaar

„ by de Dominicaaners begraven. Ln zoo zegt 00k Veldenaar in zyne Chron.

pal.
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Nog is aldaar begraven Heer Lode-^yk Baftaardzoon van HertogWil-
lem

„ pag. iz]. in 't jaer ons Hecrcn I42.f . op den dertiendach avont foo ftierf Her-

,, togh Jan i\'!ii Bcycrcn, die menich vcidriec den Landen aengcdaen had en bi

„ hem gcfchied wasj Ende hi leyd begraven le Jacopinen in den Hagc. Eenige

meenen dat hy aan een diankjc gefturvcn is, dat Alargaricte de moeder van Jacoba

hem zoude gegcven hebben. En dczclvc Sciiverius , pag. 426. „ In 't jaar

„ i4Zf. is Jan 'van Beyerea y te voorcn ElciSl,* Graaf van Hencgou , HoUant,

,, Zeclant en Hcer van Viieslanc aan vcnyn geflorven door lill van zyn officier
,

„ teweten , zyn Hofmcelter. Hoe 't zy, veelc wierden 'er onderiuflchen met
dezediud betig:, en wel ondcr andercn Heer 7«w -van Fliet , die een Hoeksge-
zindc zynde en gcvolgelyk in een dicpcn haut by de Kabeljaauvvfchen , het zelve

met ecnc ichandaleufc dood moelle bckoopcn; want hy wierd niet alleen in den

Hage onthooft en gevicrendeelt , maar zyne cjuarticrcn gchangen aan de poorten

der vier Hollandlche Hooh-ileden. Goudhoevcn, pag, no. en 449. S.v. Leeuw.
Bat. llluftr. pag. 1135. Heemskerk, Batav. Jrcad..,pag. 21 f. Deze rampzalige

Edelman was voorhecn in den oorlog , dicii Hcriog Uilletn 'van Beycren in den

jaare 1408. om wille van dezen voorn. z}ncn breeder Jan 'van Bcyercn viftorieufe-

lyk tcgens dc Luikenaars voerde , Ridder gcilagen, en cok tc geiylc Hofnieefler

van den gemelden Graaf, in wiens gun ft hy zig zoo verre had weten in te drin-

gen, dat Hertog Willcm z)'ne baftard-dogter Beatrix , weduwe van Heer Philips

'van Dorp hem ten hiiwelyk gaf: De huwelykfche voorwaardcn tuflchen hen bei-

den wierden gefloocen tot Schoonhoven den ip. Oftobcr 141 1. en luiden r>I.i

volgt.

„ 'IT TILL EM, 8cc. doen condt alien luden, dat wy gcgeven hebben Heeren

55 VV Jan Heere then Vliete tot eenen echten wive Vrouwc Bcatrifen , weduwe
Heeren Philips van den Dorpe, onfe Ballairt dochter, dair mede fal hi hebben

alle alfulke goeden , a!s hair toegedcylt fyn in affchtydinge van Heeren Philips

Tcftamentoirs na wtwyfinge dier gel'ccyde brievcn die dair of fyn } dair tec

foe hebben wy Hterc Jan voirfz. mede gegeven tot hylicx goede en mcdegave

mic onfcr dochter voirfz. die heel Ambofts-heerfcappie van der alinger Pro-

chien van Heere Aerntsberge , welke Ambcfts - hccrfcappie voirfz. Vrouwe
Beatrys onfe dochter voirfz. ende hair erven van Hcere Jan voirfz. ende van hair

ifamen gewonnen , hebben en hcuden fullcn mit onfen Scoot aldair , ende mit
alle toebehoeren , bedn\ en , forfciten , profeyten , opkomcn en vcrvalkn ende

alle toebehoeren , hoe 't genoemt mach wclcn j alloo groot en al!co klein als

onfe Neven van Bloys feliger gcuachten ende Heer Jan Hcer t'Arckcl was, te

houden , te hebben en te belittcn plagen , hoc dat genoemt ofgclcgen mach
wefcn in natte ot in drocgcn met Ammers, wtgefceyden alleen dat wy aan ons

houden die Hoogs-Hcerlicheyt van der alinger Prochien voirfz., oic mede heb-

ben wy aen ons gehouden dricbloc coeren-tienden naell: onfcr ftedc vanScoen-

hoven gelegen , Dat is te weten die groote tien-hoeven , die cleyn tien-hoeven

en dat overlteret : Voire behouden der Hofflede van den Bergc hair vryheyt,

en hier toe fiil onfe dochter ons jairlicx wtreiken thyen Nobel. Oic fyn 't

voirwairden of Vrouwe Beatrys onfe dochter voirfz. of hoeren erven immcr-
meer hierna eenich croot, hinder ofte gcbrec gefciede aen eenigcn goeden, die

hier voir befcreven llaen, fo vcibinden wy ons mit defcn brieve, dat wy of

>, onfe erven Vrouwen ^ea^rjyfw voirfz. of hoeren erve fonder eenich vcrtrecalfo

>, goede goeden ofbeter goeden weder bewifen fullen tot fulken ftedcn , dair hem
)t genuegen fal. Ende alle defe voirfz. Ambochts-heerfcappie en ar.dcrs goeden

,1 die dair toe behoeren fullen Vrouwe Beatrys onfe dochter en hoir erven die 11

,) wynnen fal by Heeren Jan Heeicn ten Vliete voirfz. tot ewigen dagen houden

)> van ons en van onfen erve tot enen goeden onverflerfliken erflien , tc verhccr-

,, gcwaden als 't geboercn ilil mit eenen wittcn pair handfcoen. En of onfe doch-

ter
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lem van Eeyeren{m\ als mede in den jaare 1434 Vrouwe Jolente-) dog- Vr. J*-

ter des Graaven van Ljnningen op dcnRyn , huisvrouw van Heer ^^«'^

.^/w/ vw/ /;^wo/f^en Yllellkinj Kidder. '

MlSir.
Zz X Ook j^revd

J, ter voirfz. fonder blikcndc geboinc van hem beydentfamen gewonnen oflyvidh vanhg-

j, werde , fo fuUcn dele Ambochts-Heerfcnppic en gocden dair toe bchocicnde

„ voirfz. vry wcder comcn uen ens en aen onlen ervc, Ende anders of hoire cnich

,, fluive fonder blikende gcboirte van hem beyden tc bliven, fulkn hoire bcider

„ gocden wcdergaen daer dat li gecomcn f) n, behoudelic onfe dochter voirfz. of

,, li langcr levede dan Heer Jan Hccr then Vlictc voirfz. hondert Vrankrykfe ou-

„ dcr fciiJe 't 's jaers tc lyftochten. Ende om dat wy willen , dat allc defe (ae-

„ ken gchoudcn werdcn geliken voirfz. llaet, fo hebben wy dcfcn brief befegcit

„ mic onfen fegele. Gegeven tot Scoenhoven op ten xix. dach in Octobri

„ anno M. ClCC. en elf.

{m') Vader van Heuflen in zyne Oudh.cn Gefligten "van Delfland ^ pag. 386.

noemt liem Baftaardzoon %-an Hertog Aalhrecht 'van Eeyeren , een grcot iveldoendcr

van het Consent -y 't welk een groote misllag is en t'cenemaal llrydig aan het gecn.

hy zelf zoo even te vooren, pag. yj<). heeft ter nedergeilelt, nocmende aldaar den

zelven Lodeivyk baftaardzoon -can Hertog Willem den VI. .Behalven dat Hertog
Aalbert buiten zyne wettige kindercn maar twee ball:aardzconen heeft nagelaatenj

te weten , Willem en Arnolt. fFillem wierd door Pans Nicolaas gewettigt en is

dc eerfte Heer van Schagen geweeft. In tegendeel getuigen onze Jaar-boeken ,

dat Hertog Willem de VI. onder zyne bailaaid kindercn gehad heeft cenen Lode-

'wyk., dieeigentlyk deze ixscldocnder is geweeft. En om geen verder bewys daar

van by te brcngen, zoo kan maar ingezien werden de volgende Giftebrief;

„ VT 7lL L E M « Sec. Doen condt alien luden , want ons in onfer voire Vier-

,, W fchacr van Zuyt-Hollant mit recht ende mit vonnifle onfer Manncn toegc«

,, wyft zyn al alfulke goide als Heer Aernt van Leycnberch in onfen Lande van
,, Hollant leggcnde heeft , overmits brciicken wille die hy tegcns ons ende onfer

,, Hcerlichcde gcdacn h.iddc, Soe hebben wy Lodewyck onfc Baftairtsfocn

,, gegeven ende geven mit dcfcn brieve, allc alfulke goide , leen ende cygen , als

,, Hccr ^i?rK/ vocrfz. leggende hadde in onfen Lande van Noirt-Hollant, infulc-

,, kcr maetcn , dat hy die van ons houdcn lal en van onfen Nacomclingen tot ec-

,, ncn rcchtcn leen ende als 't verfterft, fo fil men verheergewaadcn mit eencn

„ roodcn fparwair of twintich fchellingcn dair voir. In oirconde , &c. Gege-

"

„ yen in den Hage op ten beloken Pinxteren dach anno M C C C C. en vyve,

Aan dczen Heer Lodewyk heeft Hertog Willem nog eene gifre gedaan van het

huis en Hofltcde tc Wateringc met vcrfcheide anderc linderyen , waar van de
brid\%gegez-en in den Hage op St. Picter en Paimehdaganno MCCCC. en fefe,enge-
regiftreert ter J-cenkamer van Holland in 't boek genaamt Privilegia J. 1404. foj.

/\i(i. verfo.

Deze Heer jLwfou)'/^, tocgcnaamt IViftaard van Holland , was Heer van Vlif-

finge, welke Heerlykhcid hy by zyn leven verkogt aan den Heere van ter Veer.

Nazyncdood, welke om 't j.iar 1440. voorviel, gaf Hertog Philips dczc Heer-
lykhcid ann zynen Baftaardzoon Cornelis ,, met ordre aan den Heere van Bingin'

,, court die heerlykhcid aen tc taften en den Heere van der Veere tiyt den uefete te fet-

„ ten: waar over dezelve zig klagtig addrefceert aen den Racd, tc kennen geven-

j, de, dat hy Vliftingcn met fync toebehooren gekogt hadde tcgen Heeren Lode«

„ wyk , en dat voir myns gen. Heeren in der ftad van Gent in tegenwoordig-

„ heyt van Lienmannen opgedragen haddc , dies hy betogen mogt mit goedc

„ brieven, bezegelt metten manncn zcgcl , ende was dair in gekomen naer regtc

>, en couftuyme 'sLands van Zeelands, bad derhalven myn Heeren van den Ra-
)) de, dat

{^i
myn gen. Heere infonneren wouden , hopende als hy daer of wel
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Ook hebben in deie kerk eertyds veele Idclen en Ridderen hun-

ne begraaf-plaatzen gehad, en vvcl voornamenclyk die van den huize

Infge- van JVaffenaar , Burg-graavcn van Leiden ; waar van wy Icezen , dat

leEde-^"
Hcudrik Vdii Wajfeimar, in den jaare 1447 ftervende , aldaar begraa-

lenen vcn is, gclyk Hicde in den jaarc 1477. zyn zoon mede genaamt Jati

Ridde- luan TF(i^cimar, («) mitfgaders del'zelfs eenige zoon raede genaamt

Jau 'Dan Waffcnaar Ambagtshcer van Voorburg, \'oorfchooten >

Valkenburchj Katvt-yk, Oeltgcelt , liarendregt, en Eezitter van 't

huis te Suykj te J5ant en ter llorJt; Ridder \an dc Orde van 't gui-

de Vlies, StadhoLider en Oppeiitc Kapitein van Vrieiland, die in 't

belegvan 'tftedeken 5/(90/^;/, door eenen fchoot in zynen arm gequell

zynde, den 4. December ^')^i binnen Leewcjaarden Itierf , en met
groote pragt in't voorfz. kloolter dcr Dominikaanen ter aardewierd

gebragt, werdende zync bcgraavcniirc vergezclt van mceft alle de

Kidderfchap en Edelen , met den i rclident en Raden van Hol-

land (0). Hy fcheide uit de vverreld met dien lof , dien hem van

ieder een gegeven vvierd, dat hy niet voor zyne byzondere baat of

eige glorie , maar enkelyk voor 't welvaaren van Vrieiland geoorlogt

had,

onderwyft waere, dat hy hem rullelyc en vieJclyc Vliflingcn foude laeten be-

fitten. Meynde ook myns gen. Hecrc duer ea tcndc, dat by ccnig rccbt hchhen

mocht an yUffingen^ dat hy dacr af fcbuldich i:^.ier den Hccr i-an dcr Fecr met

regie toe te fprcken 'voorfynen Mannen "jan Zeehirul,. midts dat by dair af in beziUe

ivaere.Kn wes dan by dc Mannen voirlz. d;ur of gcwyil worde , da: woudc hy

i, en moefte dat dulden en dogen. Den Heer van der Veer veitrockcn wefcndc

,

>j, gaf de Heer van Bingincourt aen den Raad te kennen, dat by lad bad FliJJingcn

in te nemen en aen te "uaerden van myns gen. Hecrcn iiTgcn^ vi agendo om racd wat
daer in te doen. Die welkc Raede al gemeenly k antwoorden , dat hy myncn

»

3J

J»

J)

„ gen. Heere fenden foudc vidimus van dcs Hccren biicvcn van dcr Vcere, en

J, voirt te kennen geven wcs hy daer tegcn vermctcn mogtc , enJc dat gedacn
,

„ wasrt dat myn gen. Heere hem dan vorder yet bevale of laftede , foo ircgtc by

„ hem beradenives hy vanrechte "wcgcn fcbuldicb 'wair vorder dairinnc te doen, 't

5. geen alfoe aangenomen en gedaen is. Hicr waren by die Abt van Middclburch,

„ die Heere van WaJJcnaar ^ die Heere vwil'Jj'elficin ^ Heer ylrcnt van Gcndt

,

„ Florisvan Borffelen^ IVilkm van Naeldivyk , Laureys van Cats .^ TJ'olffert van

„ der Alacljledcn., Crabcl^ Botidyn van Zwictcn , Goidfcbalk Oom , Gen it Potter

„ van der Loo^ en meer andere, op den icj. December 1440.

(«) Deze is geweeft een der voornaamlle Hoofden van de Kabcljaauwfche zy-

de, zie Hcemskerk, Bat. yfrc. pag. Z34. en mitsdicn dwaalt zccr groffclyk Goud-
hoeven, in 't geflagt-rcgifter der Waircnaarcn pag. 137. enpag. fi8. aldaar op-

volgendc de groote Hollandfchc Chronyk> als mede S.v. Lccuw. ^^Z. Jllujlr.

fag. 1 1 50. die de vvoorden van Goudhocvcn ilcgts uitfchryft; als zy zcggcn , dat

deze Jan van Wajfcnaar Jacobszoon A. i4jp. een van de principaaljle Rumoermeef'

iters was in den Hagc en te Leyden , verdryvende aldaar uyt die van de Cabeljaaufche

partye-y 't welk t'eenemaal ilrydig is met het geen dezelve Schryvcr van de cudc

Holl. Cbron. Divis. zp. Cap. iz. of Goudhocven even te voorcn , pag. 4(5f. vc

-

haalt hceft van Vit^ev Jan van lVa£'enaar j te wctcn, dat in den laarc 1445 tot

Leiden een oploop zyndc ontllaan tuirdien de Hockfchen en Kabcljaauwfchcr,

de Prefident van Holland, Wccr Goosivyn de Ifilde , veele mannen van \vapcn( n
uit den Hage en Delft dede vcrgadcrcn j dat deze verzclt met veele Edclcn van ( e

Kabcljaauwfche partye binnen Leiden komcnde, terftond Stads banicr namcn, die

door jf«« vanWaJfenaar gedragcn wicrden quamen alzoo den hunncn tc Iiulpe,8cc.

(0) S.v. Leeuw. Bat. £IuJlr.f pag. 11 50. Goudh./)<2^. 137. Rcigtrib. Chronj

van Zetland, pag. /^lo.
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had, en dat hy een fpoediger einde van den oorlog had gemaakt als

•iemand had durven denken (p).
Deze kerk verkoor 00k ^iina van Heiwyn , dochter van IFoiiter

de Heniiyn , iieer van BolFuit in Ilenegouwe ( welke eei'it met Jacob

van Bo?'(fe/en, Heer van Brigdam , en daar na.raet fFiI/em van Eg- •^'*

ifiont, Heer van "^ ITclltein, tweede zoon van Heer Aernt voornoemt vmuw
getrouwt IS geweeit) tot haare ruftplaatze, als zy in den jaare 146a Amavan

haare dagen eindigde (^).
//?»»)«.

Ook is in deze j^erk der Jacobynen bcgraven Wilkm van Bunfen,
die in "t jaar 1461 alhicr onthoofc wierd om den doodilag begaan aan

Heer Riitgcr ^oan Boetzelaar, Ileere van Langerak en voor de helf- ,,^^'
'"

te Heere van Afperen (r). Buurefs^

In laatere tyden- zyn ook alhier begraaven Arent van Dorp , Rid-

der, Heer van leemiche , Maafdam en Middelhcrnes , Gouvcrneur
eerlt van Mechelen en daar na van Zierikzee, zoo alszynGraflchrift ^"'^ate-

't M elk in den noordmuur van de kerk uitgchouvven Itaat , te kenncn ^^,]J"'

geeft. •j'^^

EXPECTAT HIC &|,^'^"'

DIE SUO DEUM SUUM
QUIDQUID MORTALE FUIT

VIRI NOBILIS

ARNOLDI VAN DORP,
EQUITIS. TOPARCHi^ TEMSCH^^,
MAESDAMI ET IN MIDDELHERNES,
MACHLINIi^ OLIM, MOX ZIRlXZEi^,

GUBERNATORIS
OBIIT ANNO SALUTIS CID IDC 11. AUG.

.1LTAT. LXXII.

ACCESSIT
FILIA DEFUNCTI

JOSINA VAN DORP,
VIDUA VIRI ILLUSTRIS CAROLI DU BECQ EQUITIS,

BARONIS DE BOURI, TOPARCHi^ VILLEHONII,
EQUITUM GALLICORUM IN CONFOED. BELGIO I'RIBUNI.

OB. ANNO SALUTIS CI3 I3CXLVI.
^TAT. LXXXI.

ip) Oudhed. van Vricsl Z. deel ^ fag. ^67.
iq) Goudhove in 't geflagt rcg. der Hceren van Egmond

, /-tf^. 127. S. v.
Leeuw. ibid. pag. 948. maar de Schryver van de Oudh. en Geftigten vanDelflan4^
fag. ^S-'. nocmt haar, dogtcr van Joban de Hemyn, Heer van Boflu.

(f) Goudhoev./'^^.474,
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Waar boven geplaatft zyn dcze volgende agt quartieren:

Dorp.
A L MONDE.
Alkemade,
H A A F T E N.

W y B U R G.

U V T WYK.
Van Vloeten.
Pol AN EN,

Thilips van Dorp , Heer van Dorp , Ridder en Admiraal van Hol-
land, met de volgende quartieren:

Dorp.
N E L L I N G.W Y B U R G.

Van Apen,

SCHETS.
Br IMEU.
r k g t e r g e m.

Van der Wervb.

Mr. Adriaan van der Goes^ Raad en Rekenmcefter van den Prin-

ze van Oranie. Hy ftierf den 7 Januarii 1631. en wierd met zyne vier

quartieren en het volgende graffchrift in deze kerk gelegt.

Van der Goes.
Sp angen,

Renoy van Spyk.
De Potis.

Graf-

fchrift

van den

Heerjoh.
L'Em-
percur.

HIC REQUIESCIT
NOBILIS DOMINUS

ADRIANUS GOESIU S J. C,
PRINCIPI AURIACI CONSILIARIUS,
E PATREDELPENSIUAIPR.^TORE,
AVO ET PROAVO HOLLANDI^^ ET

WESTVRISI^ ADVOCATIS.

Nog vind men in den zelven noordmuur bencffens den predikfloel

het marmer graf-teken van den eerwaardigen Heer Johannes VEm-
pereur, in zyn Icven Bedienaar des Goddelyken woords in deze ge-

meente , 't geen zyne Vrouvv hem ter eere aldaar heeft doen llellen,

met het volgende opfchrift.

PERPETUiE MEMORI.ff:
NOBILIS V I R I

DJOHANNIS L'EMPEREURaboppyck.
Q U I

POST S. STUDIA IN BELGII FOEDERATI ACADEMIIS
FELICITER EXCULTA

ET INDE
QUINQUENNALEM PER GERMANIAM; HELVETIAM

ITALIAM, GALLIASQUE PEREGRINATIONEM
QUUAl S. MINISTERIO.

GUI SOLIUS RELIGIONIS, ET CHRISTO INSERVIENDI ZELO
SESE
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SESE DEVOVERAT,
LEY^DERDORPII BIENNIUM, BRILiE OCTENNIUM,

. ET ANNOS TOTIDEM HAGiE COM.
SINGULARI PIETATE.PRUDENTIA, ATQUE FA CUND lA

PERFUNCTUS ESSEX,
HUJ US VITJE

ET AGRESTIS, ET CIVlCiE, ET AULlCiE PERTOESUS
SEMPERQUE. REBUS ETIAM SECUNDIS,
AD COELESTEM ADSPIRANS PATRix\M

TANDEM ''
f

VIDUCIJE IN DEUM PLENUS,
EO COMMIGRAVIT,

RELICTO SUI IN PIORUM ANIMIS DESIDERIO x\RDENTISSlMO
Ao. CID IDCXXXVII. XXII AUG.

^TATIS SUiE XLIII
UXOR ABIGAEL THYSIA

REV. THEOLOGI D. ANTONII THYSIT F.

LIBERIQUE P, C.

Eindelyk ziet men nog aan den ooftmuur , boven het geftoelte der

Heercn van de Hooge CoUegien , enz. in een zvvart marmer gedenk-
Tafereel deze Inlcriptie ter gedagtenilTe van wylen den Ridder Ed-
ivard Harivood aldaar opgeregt , in 't kort meldende zyne helden-

daden ten dienfte van de Vereenigde Nederlanden verrigt , en hoe
hy na cenen drie en dertig jaarigen dienil, ten laatilen voor 't beleg

van Maaftrigt zyn leven heeft gelaaten.

HOSPES SIS VIDENS!
CECIDIT HIC

(lUICQUID CADUCUM FUIT
VIRI MILITIS

D. E DWARDI H AR WOOD,
A N G L I

EQJL'ITIS AURATI NORSOLCIA ORIUNDI,
aui

PR^POT. DD. ORDIN. GENER.
IN OBSIDIONE BOMELI.£ (MDXCIX) PRIMO MILITAVIT

OSTENDiE CMDCII.) VEXILLO DONATUS,
RHENOBERG^ PROPUGNAND^E ( M D C V I )

PROCENTURIO CENTURIO EVASIT;
EXIN

LEGIONIS ANGL. ILLUST. D. ROB. SYDNEII
VICE-COM. DE LISLE

PROTRIBUNUS TRIBUNUS FACTUS EST.
D E N I CLU E

POST XXXIII. ANN. STIPENDIA
AD OBSESSAM MOS^.-TR AJ ECTUM

TERTIO GLOBULO PERFOSSUS, OFFICIO SIMUL ET FATO
FUNCTUS EST.

Gfafte-

kenvan
den Rid-

der

Har-
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IMMORTALIS VIRI, FORTIS JUXTA AC BONI,
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Zulks dat deze kerk in pronk en pr.ial van overheerlyke Tombcii

,

uitmuntende Sepultuuren , en fchoonc 2arken , verrykt met over-

trefFelyke opfchriften, voor geene kerk in Nederland Jieeft behoe-

ven te vvyken ; dog van alle deze , die voor de Spaanfche oorlogen

en troubelen aldaar in menigte te zien waren , gelyk ook onder an-

deren die cierlyke verheve Tombe vande gcmelde Hertoginne fonda-

terire, aan de noordzyde, alvvaar plagt te ftaan het hoog altaar (j-;,

waar van wy zoo even hebben gewaagt , is of weinig of niets te

vinden •, zynde dit gebouw te dien tyde deerlyk verwoeft en

jammerlyk gefchonden , tot zoo verre , dat het zedert den tyd van

de Reformatie , en na het afzweeren van den Koning van Spanje tot

in den jaare 161 7. eerft voor een paardeilal en daarna voor een Art-

zenaal of gefchut-huis is gebruikt geworden.

Verfcheide kapellen zyn eertyds op verfcheide tyden in en aan

deze kerk geftigt ; als onder anderen de kapel van de Heeren van

IFaffenaar , waar in veele zoo mannen als vrouvven uit dat gef!agt be-

graaven zyn geworden ? waar van vvy 'er eenige hier vooren hebben
opgetelt.

Den II. Juli 1464. hel^ben vier broeders, als Floris 0cm Heer van

Wyngaarden, Tielman Oem , ^fr. Uendrik 0cm , Ao. 1669. Raads-

Heer in den Hove van Holland, en Jan 0cm •> zoonen van God-
fchalk Oem Heer van Wyngaarden , Ambagtshccr van Yllelmon-

de , Raamsdonk , Gryfoorde , &;c. aangenomen eene kapel aan de

zuidzyde dezer kerke te bouwen; welke ook door hen voltrokken

is en tot hunne begraafplaatze heeft vcritrekt.

Kog heeft een andere Mr Floris Oem van Wyngaarden Janfz.y

uic het zelve geilag {t)-, ( zynde geweefl Ridder , en Ambagtsheer

van TlTelmonde , mitsgaders Raad in den Hove van Holland ; in 't

jaar 1 509. verlof bekomen om eene andere kapel te ftigten ontrent

het einde der kerke.

Mr. Jan van Efche ^ Raadshecr en Rentmeefler Gencraal van Hol-

land (1^)3 heeft 'er ook eene kapel gebouwt in 't jaar 1484, daar

hy en zyne nazaaten zoudcn begraaven wordcn.
Aan

{$) Goudhoeven, pag. P7.

(/) Deze was Raad van 't jaar 1491 tot 1 jio.

{v) Hy was in 1478 Rentmecftcr Gcnciaal van Zuidholland. Oudenh. Zitit'

boJl.pag. 43f. en wicrd nadcrhand Raad eii Rcnimeellcr Generaal van Holland eft

Zceland van den jaarc 1480 tot ifof^zoo verrc bckcnt is.
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jAan de zuidzycic van het CJioor heeft in vroeger tyde gellaan de

kapel der Heeren van liorlFelen, welke de Sacnjlie genoemt wierd.

Deze naderhand afgebrandt zynde , wierd in den jaare 143 5"- door

Anna van Boj}itit{w) weder opgetimmert, daarin een altaar geplaatft

en met inkomllen voorzicn. Zy bedong onder anderen , dat de Ka-

pellaan der zelve kapelle daar dagelyks millen en dienften zoude

doen, en dat zy den vryen tocgang tot de kapelle zoude hebben
door de deur des Kloolliers , alt. breeder vermclt wcrd in den vol-

gcr.dcn brief (.v_)

:

WY Broeder TViJlcm Cloppier Prior , Breeder HelmoMus
Breynivvck Leesmeefter , Broeder JFilleni Willernffen Sup-

prior, ende voort meer dat gemeen Convent der Predickcr orden

des Cloollcrs in den Haghe bekennen ende lyen , dat wy Vrouwe
Anna van Boffiiyt-, "S^rouwe van Yfelilyn, gegonnet hebben , en-

de gonnen mic defen onfcn brieve voor haer , Jiaeren erven ende
nacomelingen tot eewigen dagcn die Capelle , die men plach te

heten Sanctuarie ofte Sacriilye , ende nu verbarnt is , ftaende aen

de zuytzyde van den Chore aen 't Clooller ende die felve Capelle

fal die voorgenoemde Vrouwe laten tymmeren ende opmaken na

hare felfs wille ende goetcluncken ; des fal fy hebben daer aen al-

foo veel erve van des Cloofters wegen , daer fy mach op doen
tymmeren een altaer van fulcker mate ende grote , als haer dune-

ken fal dat mogelyk behoort te wefen, ende lb fal fy die voorfz.

Capelle beforgen van alle ornamenten , kelken ende misboeck, en-

de al dat daer toe dient van des haer dunckt. Ende tot wat tyden

die voorz. \^rouwe, haer teltamentoers ofte erfgenamen eenige

dienften ofte erifenilfen llichten ter eeren Gods ende harer zielen

lavenilfe , die voorfz millen ofte dienften zuUen die voorfz.

broeders van den voorfz. Cloofter doen , ende i^edienen , en-

de niemant anders, ten ware dat fy gebreecke daer an heten ge-

fchien , fo fal 't dc voorfz. Vrouwe ofte hare erfgenamen we-
der aenveerden ende dat laten bedienen van een anderen Prief-

ter , die haer believen fal. Ende voort wes miflen die voerfz.

^'rouwx aldaer fal doen laten boven haer felfs Capellaen , die

fullen die voorgenoemde Pirocdcrs van den voerfz. Cloofter

00k doen, alio verre als fy willich daer toe fyn. Ende ook fo fal

die voergenoemde Vrouwe, hoeren recliten erfgenamen ende na-

comelingen die voorfz Capelle buyten des Cloofters laft ofte kof-

ten houden in rake ende dakc , daer van den Cloofter vry houden
tot euwighen dagj.en. Ende waer 't fake dat die voorfz. V rouwe
gebrakt, ende hoere erven ende nacomelingen de voorfz. Capelle

niet en hidden in rake als voorfz. ftaet , ende hemluyden dat te

wetene genoech gedaen wair, ende nochtans die licten vervallen

„ ende vergaen, ende daer niet toe en deden, fofoude dan dat ge-

35 meen Cloofter mogen die voorfz. Capelle laten reformeren op der

A a a voor-

(w) Deze was getrouwt aan Heer Jacob van Borfek ^ Hcer van Bn'gdam en

Duiveland, Stadhoudcr van Berglien in Hcnegouwen. Zie Reygersbcrgc, Cbrou.

•van Zeeland , i. dcel^ p. 192. en hier t'ooren ,
pag. 381.

{x) Dele brief ftaat gedrukt by Ant. Matth. Jml. ret. ievi^tom. VI. pag. 105

.
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„ voornoemtlen Vrouwcn erfgenamen coft , en woudcn fy dat niet

,5 bctalcn , lb foude dat lelve LlooUer dan dat aenveerden, ende

„ hoeren ooibaer mede doen, 't wclke wy hopen dat Godt verhoe-

„ den fell. Behoudelicke dan datter niemant in die voorlz. Capelle

„ uytganck ofte inganck hebben en ial, dan die voornoemde Vrou-

. „ we, iioeren erven cnde nacomelingcn alleene 5 ende die gheen ,

3, die fy dat felve van vruntlchap van haaren bloede gecomen ver-

„ gunnen v\oude, mit fulckcn voorwaarden als vooifz. llaen. \'oort

3, fo ial die voerfz. Vrouwe een doere mogen doen maken binnen

3, die vryheyt van den Cloofter , duerende hoer leven lanck , waer

„ mede dat fy in de voorl/,. Capelle mach gaen , fonder in de kerke

5, ofte Choor te comen. Welke Capelle voeri'z. een daere hebben

5, fal dienende uyt den Choor in de voorfz Capelle te gaen. \'an

5, v^'elckc doerc die voeriz. Vrouwe den Prior altoos een floetel M
3, doen hebben, oft enen anderen breeder in 't voerfz.Cloolter, die

3, haer believen fal. Ende om dat wy Prior , Leesmeeller , Sup-

33 prior 3 ende gemeen convent des Clooilers voirfz. dit aldus de

3, voergenoemde \'rouvve gegonnen , &c. hebben wy des t-oircon-

3, den des gemeen Convents zegel aan defen brief geiiangen op den

3, 8 dach in April 3 in 't jaer ons liceren CO. CCCC. XXXV.

Meet Meer andere kapellen 7.yn in voortyden by verfcheide Heeren aan
andere dcze kerke gefdgt toe begraaf-plaatzen hunner gellagten; wane wy
in^voor" vinden, d-sx Jacob Cats, Heere van Cats, Catshoek, oude en nieu-

tydenby we Cats en Catsrak, Heer tot Simonskerke en Brouwershave , en in
vcrfchei- ^g^ j.^j^j-e 1447 Kaadsheer in den Hove van Holland, en Margareta

ren^u" ^^^'' '^^'^ Wjugaerden, zyne huiivrouwe te zamen in denjaare 145^0

deie gefondeert hebben ecne kapelle in 't klooller van de jacobynen in

kerkgc-
(jej^ Hage (j). En dat in dezelve kapel begraven is geweell: Barba-

'''^''
7'a Cats, dogter van den voorn. Jacob Cats, eene klooilcrnonne(3).

Dat ook aldaar in denjaare 1629 begraven is Charlotte Tiiyl van Se-

7'ooskerke, getrouwt met Abel van Cats van Briielis. Als mede in't

jaar i63^Catbarina van Cats, getrouwt met ^an van Heffe, Heer

van Piershil , mitsgaders dat ook dezelve kapel in den jaare 163 f.

verftrekt heeft tot een bcgraaf-plaats voor Jf'illcm Cats {a).

Nog heeft in denjaare 1480. Comel'is Croefinky Ridder, Heer van

Benthuizen, Ambagtshecr van boetermeer , Hoog - Heemraad van

Dellland, en de eerite Licutenant-Houtveller van Holland , volgens

commiflie van MaxmUiaan en Maria Hertogen van Ooltenryk en

Graaven van Holland, gedagtekent den x8 September 1477. aan de-

2e kerke gedaan iligten eene kapel , waarinne hy ook in den jaare

15-20, na'dat hy hec voorfz. Licutenant-Houtvelters-ampc 42 jaaren

hadde bekleed, bcgraavcn is gcworden {b).

In 't jaar 15-33 is 'er nog op koften van 't Convent eene kapel ge-

Ijouwt voor de Walienaaren -, welke kapel gegeven wierd aan Wil-

km Goiid t Ontfanger der gemeene Lands middelen van Zuidhol-
/ land

{y) S. V. Leeuw. Bat. Ilhijlr. pag. poi. (z) Ibid. pag. 901.

(a) Ibid. pag. 904.

(l>) Goudhoeven
, /)rt:_g. 166. S. v. Lccuvv. Bat. Illujl. pag. 92.6.

I
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land efi Heemraad van Delnand. In deze kapel zoude hy met xyne
nakomelingcn begraaven werden.

In den jaare 1570 verzogten de Predikheeren by requefte, dat de

Staten hen wilden begunitigen met een glas aan de weitzyde van

de ker!c, vvaar op de Staten by refolutie van den 14 September des

zelvcn jaars ordonneerden , „ dat de Ontfanger zoude vifiteren de

„ plaatze, daar het zelve glas zoude ftaan, en als dan het voorfz.

3, glas laten maken tot koilc van den Lande , met infcriptie, datde

5, btaten het zelve hebben gcgeven. Dit glas is tans in de kerk niet

mcer te vinden, zynde ongetwynelt in de troubeltyden al gebroken
en vernielt.

Hici- vooren hebben vvy ter loops aangetekent , dat deze kerk ze-

dert den jaare 15' 74 5 na dat de Spaanfchen deze ftreck haddeh ver-

laten, en gevolgelyk de iiaag was gevallen in handen der Staatfchen,

tot den jaare 1617. eerll tot ibllinge van paarden (c) en daarna tot

's Lands Arzenaal en gelchut-huis is gebruikt geworden. Nu ftaat

ons kortelyk te mclden, 't geen gelegentheid heeft gegeven tot het

weder openen dezer kerke en het plegen van den godsdienA: in de-

zelve.

Zeker Schryver ( d) hier van fprekende , tekent aan dat de ver-

vo/giiigen van den gezuiverdcii Godsdienji in den Haag , niet weinig ver-

nomen zjn,en dat de zwaare beroerten idle daar opzedert zyn gevolgt,

in den jaare 16 \j. gelegentheid gaven tot het eerfle gebniik der Kloof-

tcr-kerke. Want de verfchillen in \ ftuk van de religie tuffehen de
zoo genaamde Remonihanten en Contra-Remonftranten vvaren nu
zoo hoog in top geftegen , dat de fcheidingen en feheuringen , vrug-
ten der twift en oaarmoeders van meerder verwyderingen, opent-
lyk met wyde fchreeden voortgingen , in zoo verre , dat volgens het

verhaal van Brandt in zyne Hiftorie der Reformatie, (^ J „ de
„ afgezonderde gemeente in den Plage, na dat s' eerfl: de Gaflhuys-

„ kerk (zynde de kapel van 't Sacraments-Gildenhuis , nu het En-
5, gelfchc kerkje genaamt ) hadden verkregen , onder belofte van

„ geen kerkenraad apart tc formeren , dezelve l3elofte terftond daar

35 aan gebroken hebbende,voorts daarna ( den negenden van Hooy-
3, maand ) de Kloofterkerke hebben ingenomen , brengende daer

55 predikitoel en zitbanken , en dacr doende prediken , zonder daer

3, toe vcrlof van de Hecren Staaten ( dien de grond en 't gebou toe-

„ quam ) of van de Magiftratcn van den Ilage verzogt , veel niin

„ bekomen te hebben. Ja zy hebben daarna, 't geen tot meerder

5, vcragting der Hceren Staten fcheen te flrekken , Henricus Rofaiis

3, ( die hy de Staten in zyn dicnft was gefchort ) daar ter plaatze

3, als hun Predikant gebruikt. Dit buitenfpoorig bedryf en onwet-
telyke behandelinge der gefeparecrden wierd wel haaft door Prins

Maiirits beveftigt en goed gekeurt. „ Want den 23. der zelver

„ maand, zynde vecrtien dagen na het innemen der gemelde kerke,

„ verliet de Prins de publyke kerk en ging ten zelven dage by d'af-

Aaa 2 ge-

(e) Zic Iictbcwys Iiicr van onclcr Bylage K K.
(rf) Joh. Vollcnhove , Poefy, pag. jfO.

(e ) //. ckel, 16. bock^ pag. 4(^9. 470.
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5,
gezonderden ter predikatie (/). Hier door kreeg deze kerk 2.e-

., dert den naam van dc Frinck-Kerk. Dus wierd dezelve in

den gemelden jaare 1617. van ccn paardeikl en Arfenaal weder tot

ccn Godshuis gemaakt, waar inzedert de Gereformeerden hunnen
g()clsdienfl hebben geoeffcnt ; laatende het Choor vim de kerk doen-

iiiiials tot het gietcn van hot gefchut geappropieert blyven, gelyk

het voorfz,. Choor ten huidigen dagc nog van de kerk afgezondert

is en buitcn eenig gcbrnik van den Godsdienll gefeparecrt blyft.

In den iaare 1615. wicrd deze kerk aan de Magiftraat van den
riagc in eigendom overgelaten, onder beding, dat zy zoude betalen

de onkoften, aan dezclvc gedaan, zoo als de volgende regiftratie

duidelyk medebrengt.

3, Den 4 Febniarii 1615-. Zyn binnen gcftaen de Burgemeeftercn

van 's Gravenhage, namcntlyken Qiianelaer ^ Caffiopyn , Kinfchot

ende Nobel, gedeputeert van de Heeren Vroedfchappen van 's Gra-

venhage voorn.5 vcrthoonende, hoe dat fy op de prefentatie op
gilleren avont by dc ileeren Gecommitteerde Kaden gedaen, van

te vrede te zyn de Klooiler ofze Friiice-Kerk aen die van den Hage
in eygendom te laten, zoo zy willen aan "t Land rellitueren de

kolten aan de voorn. kerk gedaen, zulcx daer van by declaratie

foude blyken, haere Vroedfchappen hadden doen vcrgaderen ,

ende dat by eenparige ftemmen van de Vroedfchappen was ver-

flaen, dat de voovn. kerke geenzints van den Hage diende gede-

menbreert ; dat fy dienvolgende goet hadden gevonden de pre-

fentatie , die by de Heeren Gecommitteerde Kaden op gifteren

was gedaen , aen te ncmen , te vreden zynde alle de koflen aen de

voornoemde kcrke gedaen, te betalen , mids dat daervan zal bly-

ken by perfcifle declaratie en fpecificatie ; Waarop gedelibereert

wefende, is de voorfz. Heeren Gedeputeerde aangefeyt, dat myn
Heeren van 't CoUegic zeer fwack en maer dric Rerk fynde , dat

fy het zelve in 't Collegie fuUen rapporteren , als d'andere abfente

Heeren ofte mcerendccl van dien , zullen fyn aengekomen en on-

derturtchen ordre ftcllcn , dat met het verkoopen van de graaven

zal werden gefuperfcdccrt.

J, Van de voorfz prefentatie openinge gedaen wefende in 't Col-

legie , is dezelve prefentatie aangenomen en goedgevonden , dat

daar op cen ade zal werden ingcilelt , 't welk zulks gedaen is,

ende aan die van den Hage overgelevert.

En of wel aldaar zoo klaar van de gemelde ade werd gefproken,

zoo hebben wy egter niet konnen ontdekken , dat de Magiftraat van

den Hage ooit in 't bezit \^n deze kerk is geweeft, nadien het ge-

zag en be wind over dezelve altyd aan 't Collegie van Gecommitteer-

de Raden is gcbleven, waar aan het jegenwoordig nog ftaat ; zulks

dat men daarmt zoude moetcn befluiten, dat deze overgifte vangeen

gevolg zy geweeft.

De Heeren Gecommitteerde Raden hebben niet alleen het opzigt

over deze kerk, maar 00k Jict regt van Kerkmcefteren aan te ftel-

len, zynde by refolutie van den 20. December 1632 by dezelve voor

de eerfte maal drie Kerkmeefters verkooren > dog de begevinge van
hec

(/) Brandt , Ibid. pag. ffS.
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het Kcntmeefters-ampt ter zelver tyd (g) aan de Kerkmeefteren ge-

laatcn, aan devvclkc ook tans ftaat het aanflellen van den Kofter,

Orgelilt en verdere bedienden, waar onder nogtans de Voorzanger

iiiet moot gerekent werden, dewyl die by den Kerkenraad met com-

municatic van Kerkmeelters werd verkooren, op approbatie van de

Ileeren Gecommittcerde Raden (/.').

K E R K M E E S T E R E N
V A N D E

K L O O S T E R-K E R K

Zedert den jaare 1631.

(l^lr. Cornelis van der Wolf.

1631 \ Govert Perfyn.

^!Mr. yj/driaau van AJJendc^i-

1640 Mr. Cornells Adriaan Terejiein, loco van der Wolf.

1643 Mr. Herbert van Beaumont
., loco Tereftein.

1645' Hugo van Caffiopyn, loco Perfyn.

1646 Air. milem Schade, loco Affendelft

1 65' I Gerrit Graswinke/, loco Schade.

1 65' I Diderik Paiiiv, loco CaiTiopyn.

1669 Mr. Jacob van der Hoeven, loco Graswinkel.

1679 ^^^- -^^"^^w '^'^" Beaiij/ionty loco H. van Beaumont.

1689 2'zaak Tauw , Ilcer van Agtienhoven , loco D. Pauw
;

dog deze heeft nooit feflie genomen.

1691 Johan Didenk Hosiijt van Biittingen, loco Y. Pauw.

1693 Mr. Joban Dedel, loco van der Hoeven.

1711 Mr. Gafper van Kinfcbot , loco Buttingen.

1715- Mr. Joban Qitarks, loco Dedel.

1716 Mr. Albert Fabrkiiis, loco S. van Beaumont.

1716 Mr. Nikolaas van der Haar , loco I-vinfcJiot.

N A A M E N
V A N D E

RENT-M HESTERS.
1605- Joban Hailing. Deze wierd by Refoluti6 van de Staten

van Holland van den 17 Julii 1605- aangeltelt met den
naam van Jntfanger van de gocderen en inkomften van \
klooiter der Predikaaren en A gniete Convent in den Rage.

Aaa 3 t^«
(z) Vcmicuwt by Refolutie van den 16 November i6f6,
(b) Zie Refolutie van Gecommittcerde Radcn van den i November 1718.
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jldriaan van Terfjn ; zynde deze de eerfte Rentmeefter

,

die in gevolgc van de voorengemeldc Refolutie by Kerk-
meeitcren is aangc licit gcworden.

]llr. ']obc(n van der Haav.

]\[r. Gerard TJmnmck.

I\ir. JFillem Boy.

Mr. yobati van der Haar.

171 8 Air. JFillem Oiiarks.

Wat nu bekngt liet gebouw van liet kloofter zelf, daar de kerk
haaren naam van draagt ; daar van is ons tot nog toe geen net be-

fcheid bejegent. Het 2.elve flond agter de kerk ten noorden , en

was al vry cen groot en uitgeitrekt gebouw , hebbende verders ten

noorden tot aan denDenheweg cencn Ichoonen l^oomgaard of tuin tot

vermaak en gerief van de Kloolterlingen , en 't land daarom been
behoorde ook aan 't kloofter. Jn 't zclve vvierden in voorige tyden

bewaarc ^s Lands Privilegien, Ocla'oyen, Chartres en brieven, de-

welke de Staten van Holland van tyd tot tyd van de Graaven had-

den verkregen , leggefide in bellote kiikn ; waarby daarna ook ge-

voegt wierden de rekeningen van de hyzondere ontfangers van

'sLands gemeene middelen en omllagen, mitsgaders de ftukken en
documenten daar toe dienende, dog in een andere kift, daar toe

op fpeciale ordre van de gefll: Staten volgens refolutie van den 9
julii 1545 (/.'} gemaaktj waar van 's Lands Advocaat de lleutel on-

der hem moelle houden.

Tot

( ZO Tot bewyS ^tfllcn \^y alhier bybrcngen 't gcen dnar van in de Regifters

vifli WoHsnd aangetekcnc werd gcvondcn , zoo als het zclvc door den Advocaat

van den Lande in der tyd y Hcer Adriaan "van der Goes
., is gehoudcn: „ den 5*

„ Julii 1 54)- hebben tot mynen Iniyfc geweeft , de Heere van Alkmadc , Heyman
yldriaciifz. en Ha) c I) van den Eyndc, my belaftcnde dat ik een kill foudc doen

maken, ommc daar in te fcggen dc rekeningen en ftukken van de particuliere

ontfangers van de twee thienden , dewelke ik ook ten zelven dage van het Hof
tot mvnen huyfe hcbbe doen halcn , en die te doen llcllen in 't kloorter in den

Hage by de andere kiflen van den Lande en den fleutel daar van onder my te

houden. Den 10 Julii i f4f hebbe ik met Mrs. Huygh van den Eynde en Jacob

Je A//7r/(? volgcnde onfe Commifllc, gevvceft in het Kloofter, by ons wefende

de Heer Abel van CoIJlei., om tc zicn na de Privilegien van het Land van Hol-

land en die by Inventaris tc ftellcn, na door gefogt hebbende alle de kiften en

Treforien , en hebben geen gcvondcn. Den Augufti i f4f . hebbe ik rapport

gedaan nopende de befoigncs \'an Mr. Iliiyg van den Eynde , Mr. Jacol> de Mil-

de en my gedaan, in het vifiteren van de Privilegien, te weten, dat wy in het

kloofter geen Privilegien met alien gevonden hadden , ende dat onder my gc-

vondcn waren de Privilegien, Oftroycn en Mandamenten, volgende de me-
morie by my daar van gemaakt, die zecr weinig waren > ende dat v/y ons la-

ten dunken, dat de originclen van 's Lands Privilegien onder de groote fteden,

_ Rekcnkamcr , Regifter-kamer , Giiffie van Holland ofte de Chartres van de

„ Keyferlykc Mejefteit moeftcn ruftenj dat wy ook bevonden hebben diverfche

„ brieven van vcrzekcrtheyt van de Keyzerlyke Majefteit daar by zyne Majefteit

5, beloofc het Land tc vryen van diverfche rcnten, enz. Op welk rapport, naar

voor-

5»

5»

J>
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Tot bewaring van dcze kiftcn hadden de Predikheeren de Staten

eene kamer in 't klooilcr ingeruimt. Alaar dcwyl deze kamer te

klein en 00k niet bequaam genoeg was tot berginge van alle 'sLands
papieren, die dagelyks vermeerderden , en 00k teffens tot het hou-

den

voorgnande communicatie, dc Staten gcrcfolvcert hebbcn, dat de ftedcn cerft

zullen onderzoekcn war Privilegien zy ondcr hen hebbcn en daar van copic ne-

„ men; ende wcs aldaav niet ge\ onden en werd , dat als dan het zelve gczogt lal

weidcn onder de Rekenkamer, Regifrcrkamer, Griffie en Chartrcs, en gere-
couvrecrt zyndc, wes men van dien ial konncn gekrygen, als dan van dezelve
by ordine ecn Regiller gemaakt (ill werden in franchyne, 'c welk ruften fal on-
der den Advocaet, van welk Regilter elke Ikde een inventaris gelevert fal wer-
den J ende als dan voorts geordonneert lal werden , waar men de Originelen van
defelve Privilegien zal Icggen ofte in een kiile daer drie ofte vier fleutels toe
wefcn (Lillen, ofte in ecnige van de ftedcn. Den 14 November 1 548 is op hec
aangeven van die van Delf, eendraagcelyk gcreiblveert , dat elke ftede van de
Privilegien van dc Landen onder haar wcfende, copie Ibude doen maken en de-
felve doen levercn in handen van den Advocaat, Huygh -van den Eynde en de

M'tlde, om by hcnl. dezelve gercgiftreert te raogen werden , ende het zelve
Regiiler gclcgt te werden in een kilte, die in het kloofter ofte elders, daar
men het ordonncren zoude ,

geftelt fal werden , en dat de Advocaet daar toe
een kilte zoude doen maken. Voorts hebbcn de Staten den 28 April i^fo.den
Advocaet gelaft, nog ecn kleyner en fterker kifte te doen maken met fes fleu-

telen, om 's Lands Privilegien in te Icgen na 't fatfocn van een kifte , die Pieter

Jacobsz hem vertoonen zoude, en dat de kifte, die nu gemaakt is , men foude
mogen bewaren tot andere 's Lands afrairen. Den 2 April iff^ is de Advo-
caet gcreyft na Delft, en hccft aldaer by aftiftentie van den Sccretaris A. van
Leyden uitgetekent zckcie Privilegien , die 't gemccne Land concerneren tot

negen en twintig toe in getale, daer van de voorfz. CommifTaris met den eerf-

ten acngenomen heeft copie te doen maken tot behoef van 't Land. Den ip
April 1 f 5 5 . is de voorn. Mr. Adriaan van Leyden , Sccretaris der ftede Delft
gecommitteert , om tot 's Lands koften te reyzen na Leeuwaerden , om van
Gerrit van Loo , zyn fchoonvader te gekrygen de regiftcrcn van wylen Mr.
Jelbrecht van Loo^ wefcndc onder zyncn fchoonvader, mitsgadcrs alle andere
ftucken auchcntycq of niet authentycq 't gemecne Land van Holland touche-
rende. Verdcis is ^cn 2.6. April daaraanvolgcnde gerefolveert, dat de Advocaet
zal recouvrcrcn alle de Rcgilicrs , Bricven en Munimcntcn, de Staten van den
Lande van Holland aengacnde, die onder de erfgenamen van wylen Mrs. Ael-

brecht van L')0 , Frans van Coebclcn jicrt van der Goes , zyn beruftende, en de-
zelve ontfangcndc daar van maken Inventaris, en die de Staten vertoonen , de-

welke de voorfz. Advocaet ondcr hem fal hoiiden, om van dien verzogt zyn-
de een ygelyk te levercn copie. Dirk Coebel van der Loo is by relblutie van
den 14 en i f December i f60 toegevoegt een wanbais van Satyn ofte twaalf
ponden daar voor , mids dat hy de Staten levercn fal alle de Regiftrcren ofte

Memorialcn by zyn vadcr Mr. Frans Cnebel zaliger gcdagteniffc , in zyncn leven

advocaet van den Lande, mitsgadcrs alle andere ftukken de Staten toekomende,
onder hem beruftcnJe. Eindelyk wicrd den 21 Mei 1 5 f6 by de Gcdeputeerden

cendragtelvk gerefolveert, dat ten einde de Privilegien in tyden van oorloge en
anders te bet bewaert fouden mogen zyn , men dezelve in een van de bcfloten

ftedcn foude doen bewaren , ter plaecfe daer dezelve ftedcn hare Privilegien en

andere fecrete bewaren, mits makende een Trefoor in de muiir met )fcie deu-

ren, en dat die van Delft en Leyden daer toe na een bequame plaetfe zoudcn

doen zien, het welk fy aangenomcn hebbcn, om daarvan op de naafte Vcrga-

l,
deringc rapport tc doen. Op wat tyd, nu 's Lands Privilegien en andere ftuk-

ken van' hier na de eerftgemelde ftad zyn ovcrgcbragr, hebbcn wy niet konncn
ont-
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den van hunne particuliere byeenkomlkn en vcrgaderingen , befloo-

ten de Staten in dsn jaare 155-6 nog eene andere kamer tot Jiun be-

hoef in 't klooftcr te doen bereiden , en commicteerden ten dien

einde by refolutie van den 19 Mei deszelven jaars Mr. ^reitt Coebel^

ontfangcr van 't gcmeene Land, ncvcns Pieter Bnijfclaer^ om toe-

zigc tehebben en ContrcroUeur tc wcfen van hec werk (/}. „ Maar

„ alzoo de plaatzc in 't kloollcr die verkoren was , omme een ka-

3, mer te maken, omme daarinne te leggen des gemeenc Lands re-

3, keningen, de verificaLien daar op dienende en anders, overmids

35 de laagte en onbequaamheid van dien, volgend' zeker concept

5, daar van by gcfclirifte gellelt, ende Gedeputcerden van de zes

35 groote Steden overgezondcn, daar toe niet bequaam geoordeelt

„ wierd5 belloot men' in 't zelve kloofter te zicn na een andere be-

3, quamc plaatze , die gemaakt was 5 of indien 't nood is , daarmen

35 een nieuwe kamer zoude mogen maken ; en wierden duar toe

35 gecommitteert Jacob van der 'Duhi , Mr. Lamhrecht Jacohfz en

3, Jan Dirkfz Y Hoen Burgemeefter , die op de naafte Vergaderinge

3, daar van 00k rapport doen zouden {k). En dewyl in 't kloo-

fler geen bequaam vertrek wierd gevonden , kogten de Staten in den

jaare 1$$^- van de Predikaaren een lluk erfs, Jeggende aan 't kloo-

fter, voor de fomme van tvveehondert vyfcnczeventig gulden en

-zes gulden tot een recreatie mor de Conventiialen ( /) , waar op zy

eene nieuwe kamer deden timmeren {m)-, en dezclve met een Icha-

lie of leyen-dak dekken (//) en voorts een gUntinge maken van bout

in

ontdekken. Maar dat ze te Delft gcduurcnde den Spaanfchen Oorlog bewaait

2yn geworden , blykt onder anderen 00k uit de volgende regillratie van den 19

April ifSy. „ Alfoo de Staten van Holland nodig bcvonden hebben ordie tc

„ ftellen, dat by haren Advocact of andere Gecommittcerdcn t'allcn tyden als de

n gelegentheyt der zaken vereyflchen I'al , van wegcn 't gcmeene Land acces magh

„ genomen werdcn tot de Charteren , Rekeningen , Regillers en andere Minu-

„ ten concernercnde den Lande van Holland , en die geduurendc den oorlog on-

j, der het opzigt en bewaarnifTe van Dirk jorifz de Bye, eerlte Rckenmeefter

„ van de Kamer van de Rekeninge foo binncn zyn buys als binnen zekere kamer

in den Convente van St. Aechtcn tot Dclf door laft van de Staten voornoemc

zyn gehouden, hebben de Staten voorn. den voorn. de Bye belail de fleiitel

van de voorfz. kamer over tc leveren in handen van hacrl. Advocaet, zulx by

„ den voorn. de Bye in de Vergaderinge van de Staten voorfz. op huyden is gc-

„ daan, zulks dat de Staten den voorn. de Bye van de vordere bewaarnis en op-

„ zigt der voorfz. ftukken en papieren hebben gehouden ontlaft en gedefchar-

„ geert, en daar toe dcze afte verlcenv, cnz. Naderhand zyn ze alhicr op 't Hof
geplaatft, op eene kamer, die nil de Charter-kamer werd genoemt en regt bovcn

de befoigne-kamer van haar Ed. Groot Mog. komt.

(;) Zie Refolutie van den 19 IVlci I5f6.

{k) Volgcns Refolutie van den 11 Mei ijftf.

(I) Zie Refolutie van den 13 Junii if^fJ. „ waar by de Staten Ordonnantic

„ palTeerden voor 't Convent van de Prcdikaren in den Hage , van twee hondcrc

5, vyf en tzeventig gulden, uit zake van zekere erve, by henl. de voorfz. Staten

„ verkogt na vermogcn van den contrafte daar van zynde, mitsgaders nog fcs

„ gulden voor een recreatie voor de Conventualen, enz.

{m) Volgens Refolutie van den 4 Mei i f ^7.

.(«) „ Den if. September iffS. hebben dc Gedcputecrden geordonnecrc, dat

de
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/// de gang voor de kamer-, ten einde dezelve fecreter zoude mogen wt-

zen. Deze kamer voltrokken en in ftaat zynde gebragt, „ com-

,5 mitteerden de Staten den Heer <va!i der Diiiii) Coebel en den Ad-
5, vocaeCj om de rekeningen en papieren, wezende in de kiften, en

35 andere Privilegien en ftukken van het gemeene Land , in ordre

55 te leggen in de groote kafle in des gemeene Lands kamer en daav-

35 A an behoorlyke inventaris te maken ; en ordonneerden verders ,

55 dat een van de fleutelen van de deur van de kamer altoos zoude

,5 wezcn in lianden van den Heere van Sprange, en de andere in

5, handcn van 's Lands Advocaat, en zoo wanneer een van hen bei-

55 de uitgereill zoude zyn 5 zoude zyn ileutcl laten in handen van den

J, Heere van ^jjeudelft of in zyne afwezentheid 5 in handen van den

J,
Ontfanger Coebel-^ dat nog gelyke twee fleutelen van de voorfz

55 deure gemaekc fouden werden 5 claarvan de eene zouden beruften

55 onder die van Delft en de andere onder die van Leiden 5 om in-

55 gcvalle een van de voorfz twee fleutelen, wezende onder den

5, Heere van Sprange en den Advocaat, verlorcn waren, dezelve

55 aldaar v eder te mogcn rccouvrercn ( ). Deze kamer , daar

's Lands flukken , Chartres en andere munimenten lagen en bewaart
wierden , had geenen toegang anders dan door het Convent , en de-
wyl wel nodig was t'allen tyde5 ook by brand en pefte daar toe

55 toegang te mogen hebben , zonder het kloofter te moeten pafTe-

55 ren, zoo wierd den 13 Julii 1564 hy de Staten belloten5 dat men
,5 een poort of ingang zoude doen maken van buiten om in tyden

,5 van nood dezelve te mogen gebruikcn, om in de voorfz kamer ,

5, en ook in de kamer daer vooren aen refpondercnde te mogen ko-

„ men met een trap en portael, na eifch en verzekertheid van 't

55 werk, behoudende altyd mede acces van binnen, zulks als nu ge-

55 bruikt wierd , ende dat men in de beneden of voor-kamer voor-

55 taan zoude befoigneren op de rekeningen van iiet gemeene Land
„ ofte anderzints , houdende de boven-kamer fecreet en tot bewaar-

35 nilTe van de Charten, ftukken, Rekeningen en Munimenten , het

,5 gemeene Land aangaande , die aldaar in goede ordre en geregelt-

55 heid, elk op zyne plaats zouden blyven leggen als het behoort.

,5 Niemand van de Staten mogte daar toe of inne acces hebben, dan

9) ter prefentie van t\\ ee daar toe te deputeeren , die ook de be-

55 waaringe van de ilcutelen zouden hebben ; ook mogte de eene

35 zonder den anderen geen openinge van dezelve kamer doen , en
3} zouden ten dien einde beide de iloten van de yjere deiiren altyd

5) werden gehouden gefloten , en de lleutclen vvezen en blyven, de eene

,t inhande van den Heere van ^(fefide/ft ofte in fyne abfentie, van den

), Heere van Spfange , refiderende alhier in den Hage , en de andere

„ inhanden van de Regeerders van Delft; des zouden die van Delft

Bbb den

„ de kamer van de Staten, die in 't kloofter gemaakt is, gedekc zal werden met

,, Couveidak, niet tegenftaande de tegenwoordige dierte van de Icyen, daar door

„ dc voorfz. kamer by advys van Dirk Jorifz van Delf zekeren tyd ongcdckt gc-

3y bleven is; cnz.

(0) Zie Refolutie f . Maart if60.
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J, den eenen contra-ileutel , daar van zy de bewaamilfe hadden

,

„ overleveren in handen van de Regeerders van Haarlem (/))• De
„ Staten mogten ten alien tyden ( des nood zynde ) in dc voorf/^.

„ kamer gaan en dezelve weder te fluiten.

Door W"y moeten ter dezer plaatze aanmerken , dat gelyk de Vergade-
Tvien de ringcnj welke alhier gehouden wierden, verfcheiden waren van die
Staten gggne, die wegens de Landsheeren belchreven wierden , en door-

aih[er
* gaans Bagvaarden genoemt wierden ; zoo ook de geftalte en be-

wierden fchryvinge der zelve van den anderen verfchilden. Want de dag-
befchre- luaavden wegens den Prince gefchiedden door den Stadhouder en

het ein" Raden van den Hove , en de brieven van befchryvinge wierden af-

dewaar- gevaardigt door den Grilfier. De voorftellen aldaar wierden gedaan
^°c- door den Stadhouder , of by deszelfs afwezen door den Prefident of

eerften Raad. En. dezelve vergaderingen wierden gehouden op zoda-

nige plaatzen als by den Hove .wierden verkozen. De andere verga-

deringen } welke gehouden wierden in 't voorfz. Kloofter , befchre-

ven de Advocaat en de Ontfanger des Lands {(]').

En het einde waar toe zy vergaderden , beftond voornamentlyk
in het verrigten en vokrekken van zaaken, welke in de groote of
principale vergaderingen, by den Prince van den Lande of zynen
Stadhouder en Rade van Holland befchreven , bedoten en gerefol-

veert waren (r) ; als mede in het opnemen en fluiten van de reke-

ningen van de Ontfangers ( j ) ; het aanhooren van doleantien , en
verders zodanige andere diergelyke zaken het gemeene Land beroe-

Ditregt rende, die eenige accekratie of ijorderinge beboefden , daarop genomeu

htnm- 'i^^s rapport op de voorgaande dagvaart {t). Dit regt van eige of

derhand IVU-

bewift. (p) Refolutie f November 1564.

Iq) Den 30 November I5<J4. „ Is mede gerefolveert , dat de Advocaet en

„ Ontflinger van de Staten zullen tot alien tyden doen befchryven de voorfz.

,, Staten in alle lopende fxeken , proceflen ofte andere diergelyke aangaende , die

,, occurrcren fullen fonder alfulke befchryvinge te doen doen by den Griffier van

„ Holland, omme alfulke fupcrflue koflen van mifliven en Boden-loon , die ter

„ caufe en ook onder dexel van dien andeis gefchieden , te verhoeden , zulks als

„ t'andere tyde ook by de Staten gerefolveert is.

(r) Zie daar van in 't brede Refolutie van den z6 September if 65:.

(s) Zie Refolutie 10 Julii if45, en den 5 Aueufti ifff. „ Zyn in 't Kloofter

„ in den Hage gehoort de rckeningen van de Colle6leurs van den impoft van de

,, {ieden van Oudewatcr ^ Schoonhoveriy JVoerden^ Dordrecht^ Enkhuyzen , Mederi'

„ blik^ Gornichentf Heusden^ Hoorn^ Alkmaar ^ Geertruidenberge , Monnikendam,

,, Edain , Amfterdam , IVcesp , Muydcn , Naerden , Gouda , Rotterdam , Delf

,

„ Hage^ Leyden en Haerlem; cndc is bevonden alle den impoft fuiver uit te bren-

„ gen de fomme van agtien duyfent vyf hondert zeven en twintig ponden vy^

J, ichellingen cen denier; en zyn do Collefteurs van Schiedam en Heukelom^ over-

„ mits hare rekcningen niet pcitinpnt waren gemaekt , weder thuis gezondcn ,

„ enz. Op den 21 April 155-5 Too hcbben de Staten van den Landen , -veygadeit

„ zynde ten Convente van de Prcdikaren in den Huge, geordonneert den Ontfanger

,, Aernout Coebcl, televcrenMr. Pieter Bruynsz, pagter van den Impoft alhicr

„ in den Hage , zckerc afte van de peylinge, enz : zie mede Reiblutie 1.2.5
„ en II Juny iffp.

( / ) Zie Refolutie van den 26 September i f6f . waar by de Staten bcfluiten den

Stadhouder aan te dienen de redenen waarom hen gepermittcrt is de dagvaarden te

doen befchryven door den Advocaat en ont&nger in zaken 4if acecleratie beJmven.
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ivillige befchryvinge wierd hen in den jaare 1565- by Koning Thilip<r^

als Graave van Holland , betwilt. Wat vertoogen en remonftrantien
daar tcgen aan de zyde van de Staten zoo aan de Gouvernante , Stad-
houder als Kade van Holland zyn gcdaan en overgegeven , alhier te

willen ophalen, zoude te lang en ook t'eenemaal buiten ons ooir-

merk en beitek wczen. W'y zuUen alleen nog maar kortelyk aante-
kenen, dat de Staten in den beginne van de troubeljaaren van hier
na Delft weken, daar zy hunne vergaderingen den meeflen tyd ble«
ven houden tot den jaare 15-77 , wanneer zy dan hier dan daar ver-
gaderden, dog eindelyk van voomemens zynde gevvorden , om we-
der hunnen zetel in den fiage te velligen , maar niet wetende waar
hen bequamelyk ter neder te ftellen, committeerden zyby refolutie

van den 28 Julii 1581 eenige, omme te bezigtigen bet kloo/ier der Pre-
dikaren aldaar , ofhet zelve bequamelyk zonder groofe koflen van den
Lande geapproprieert zoude mogen werden , omme de Staten aldaar te

doen vergaderen ter plaatze alivaar te vooren de Reventers bebbett ge-
ftaan. Dog na onderzoek bevonden werdende , dat deze plaatze

niet dan met zwaare kolten daar toe konde werden bequaam ge-
maakt, wierd dat voorltel afgekeurt.

5, In den jaare 15:76 hadden de Staten het Kloofler van de Predi-
„ kaaren , te weten de huizinge en boomgaarden daar aan behooren-
„ de 5 al in vryen eigendom gegunt en geaccordeert ten behoeve
„ van 't St. Nikolaas Gailhuis binnen den ilage , en de kerke van
„ dien tot behoef van den H. Geeft , Leprooshuis en Corpus van

den Hage ; en dien volgende geordonneert te fchryven aan de
Commiliariiren van zyne Excellentie, 't zelve onverkogt te laten,
en voorts egeene geannoteerde huizen nogte Vrouwen Conventen
aldaar te verkoopen , dan tot woonplaatzen , zonder tot eenigen

„ tyd gedemolieert te worden. Isiet te min wierd in \ begin van
't jaar 1583 het kloofler voor 't grootfte gedeelte afgebroken , en de
materialen daar van als hout, lleen j yzer , enz. by de htaten ver-
kogt ('yJ5 hoewelkort daar aan by refolutie van den 27 April des-
zelven jaars het verder afbreken , vervoeren en diftribueren van de
materialen verboden wierd ; blyvende overzulks alleen een klein

gedeelte daar van overig , 't geen men heden nog in wezen ziet.

Het zelve werd hewoont by Vrouwen , die om de vervolginge ter

zaake van de religie, welke in den jaare 1685: in \'rankryk zyn be-

gin nam , van tyd tot tyd van daar zyn geweken en haare toeviugt

alhier hebben genomen.
Langs de kerk van dit klooller loopt het alom bekende Voor-
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5>

(1;) „ De Staten van Holland hebben verklaert en geaccordeert , dat Cornelh

Ishrantsz y Oud - burgemccltcr en anderc Burgcmcclteren van den Hage, die

eenige materialen van hout of rtcen, in t kloolter van de Predikaarcn alhier ge-
kocht hebben, al eer d'intcrdiftic van eenig uytvoer en demolitie van materia-

len van *t zelve Convent van wcgen de btaten voorn. is gcdaen, met goede
kennis , dczelve materialen zullcn mogen , traniporteren en gcbruyken 't hac-

ren behoeve, zonder dat nogtans eenige vordcr uytvoer of demolitie van mate-
rialen uyt het voorfz. kloofter gcdaen zal worden, tot dat anders by de Staten

„ daerin fal wezen voorfien en geordonneert.
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door
Keizer

Karel ill

den jaa-

re 1536
beplaiH.

Placca.-it

fegen het

fchen-

den v.in

de bo»

men al-

daar.

hout, 't wclk Y^QVLQV Karel (iv } ontrent den jaare 1^36 met ecu

dubbelde ry linde-boomcn tot dienft en vermaak van zig zelven ,

zync vafallen en onderzaatcn binnen de Vlekke van den Hage verkec-

rende heeft doen bcpbntcn, en derh.ilven was zyne zorge voor de
behoudcnis van de boomen zoo groot, dac hy al in den jaare 15-39

tegens de fchenders derzelve het volgende Placcaat dcde afkondigen.

3, /^nfen lievcn en bcminden die Stadhouder generacl d'ecrlle en

„ vJ^ andere Luyden van onlen Kacdc in liollanc , Zeelant en

Vrieslant, Saluyc en dileCtie, Allbe by voorige ordonnantie bevo-

len es onlen Rentmeelter generael van NoorthoUant yaii Hanue-

maiij te doen planten ende letten tot onlen koiten in 't Voorliout

van onfer vlecke van den Hage ende voorts ftreckende totter Vi-

verberch up twee zyden diverfche Lindeboomen tot den dienft

en in recreatien van ons , onlen Vallalen en onderfaeten binnen

3, derfelver Vlecke converferende ; Knde ten eynde dac dezelve

3, boomen wel moegen walFchende blyven en onderJiouden werden

,

up dat de vagabonden , dronckers ofte quaetwillende die aldaer

meer moegen coemen paileren en verkeeren, iien daer af mogen
verhoeden om haer handen ende 't gebruyck van haeren quaden

„ wille of wercken te bat daer van crecken ende geen reden en

55 moegen allegeren van ignorantie , S o e i s t , dat wy u ontbieden

en bevelen by defen , dat gy terltondt defen angefien binnen on-

fen voorfz. Vlecke van den Hage ende elders daer \ van noden

vi^efen fal, doet vercondighen ende by openbair ediclc van onfen

wegen fcerpelicken verbieden , dat nyemant wye hy fy , jonk

noch out ,
gheeftelick of waerlick , ryck noch armen , hem en

vervoerde in eenigher manieren de voorfz. Lindeboomen met
meden , mit handen , bylen noch Iteenen of andere inftrumenten

,

hoe die genoempt zouden moghen wefen, te fcillen, te kerven, te

breeken noch oick af te houden in 't geheel noch in 't deel, noch

in geenre manieren fcadelick te wefen mit hoere beeften noch an-

dersj verbiedende oick alien wagenaers en voerluyden, menfchen,

hoy , coern , bier , barninge of eenigerhande goet voerende ,

hueren wech nyet te nemen midden deur de voorfz. nyeuwe lin-

den, maer an d'een zyde of d'andere, ende dat zy oick den wech
foo verre van den zelven linden leggen, dat die den zelven linden

nyet fcadelicken en mach wefen ; Ende dit all op te peyne van

XXV. Karolus gulden te verbueren t'elcken reyfe als 'tgebueren fal,

ende die \ niet te betaelen en hebben in gelde , daervoeren ftren-

gelicken gegeefek te zyne ; Ende deze peyne t'appliceren een der-

dendeel te onfen proffyte, een derdendeel voer den CflBcier , die

de correclie doen lal , ende een derdendeel voer den anbdnger

,

den welken men fccreer houden fal. Ende indien bevonden wer-
de

5>

3>
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(w) De Hecr J. van dcr Docs zegt in zyne aantekeninge
,
pa^. if. d:it het

Foorhout in V jaar if 5<^. door de Monniken van dat kloojler, dat mi hcdcndacgs noch

is de kloofter kcrky bcplant zottde zyn gcivcrdeni dog waar hy die aaiigetekent hceft

gevondcn , wcrd by liem niet vermck ; het tegendcel biykt klaar uit dc eige

wooiden van Keizcr Karel in het bovengcmelde Placcaat vervat.
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}, de dac eenige kindercn gedaen mochten hebben in contrarie van
., defen die te jonge waeien tot corredie tebringhen ofte geen goe-

„ den en i^adden de verbuerde peyne aen tc verbaelcn , daer fulleii

5, die oudcrs voeren voldocn moeten ende de verbuerde peynen
„ felf voldocn en bctaelcn ais of lyluyden mit hueren perfoene 't

55 felve alfulcs misbruykt en verbuert hadden. Ende cm dat dage-
„ Hex veel vagabonden, ambochtsgefcUcn ende andere jonck enou-
5, de perfocnen hem vervorderen te Ipcelen mit colfllagen , oick te

„ werpen met Itecncn om verre ende hoich over de Capelle , fale

,5 ende andcr huyien van defen onfen Hove mit bulfen of bogen
„ fcietende , dclb'uerende en brekende alfoe die glaefen en dack van
55 den zelven Hove t'onfen grooten interelFen, verbieden daeromme,
5, dat nyemant wye hy fy jonck noch oudt , arme noch ryck , eedele

55 noch andere hen en vervorderen met eenighe fpeelen hoe die ge-

55 noempt mogen vvefen binnen onfcn opperhof van den Hage voorfz

55 buyten den huyfen te exerceren , noch mit eenige fteenen te wer-
5, pen 5 mit buflen of boegen te fchieten noch anders in geenre ma-
5, nieren , daer by onfen voorfz,. Hof en huyfen in dack , glaefen of
,5 anders foude moegen befcJiadigt worden opte peene en verbuerte

55 van den gheenen die des in gebreeken en culpabel fal bevonden
55 worden , te verbueren fyn opperfle cleet of anders arbitralick ge-

,5 corrigeert te wcrden na gelegentheyt der faecke en difcretie der

55 juftitie , procederendc en doende by onfen Procureur Generael
55 ofte Bailliu van den Hage ende anderen officieren dien 't behoeren
55 zal ,

procederen wel fcerpelick jegens den overtreders van defer

55 onfer Ordonnantie by den peenen en corredien voeren verhaelt

55 of andere daertoe beiioerende, in alle rigueur van juftitie fonder

55 eenich verdracht , gracie of fimulacie noch faveur in eeniger ma-
5, nieren 5 noch om wat redenen dattet wefen niochte ; Bevelende
55 voorts , dat gy defe onfe ordonnnantie , edift en verbot doet ver-

5, verHchen en vernyeuwen by openbaer publicatie ter plaetfen

35 voorfz. tot alien tyden alft van node wefen fal 5 ten eynde dat

5, nyemant des ignoratie en pretendere. Gegeven in onfen vlecke

55 van den Hage voorfz. onder onfen zegel van Julhcie , 't welck
5, men in onfen Hove van Hollant gebruyckt hier op 't fpatium in

55 forme vanPlaccaete gedruckt den ix. December XV^. en XXXIX.

"Wy zullen ons niet inlaaten om alhier een breede befchryving te

doen van de gclielteniire van het Voorhout, of 00k op te halen ,

wat plaizier en vermaak d.ze plaats zoo aan hooge als lage perzoonen
dagelyks verfjhaft ; vermits de Heer Conftantyn Huigens , in zyn
leven Heere vanZuylichem,en na hem 00k de Heer Jacob van der
Does het zelve op een cicrlyke en niet min geellige wyze in rym heb-
ben verrigt. Allcen zullen wy'er kortelyk byvoegen, dat het Voor-
hout rondom met zeer fchoone en aanzienelyke woonhuizen bezet
is, waar onder verfcheide gevonden wcrden 5 die voor paleizen in
andere Landen niet behoeven te wyken.

Bbb 3 VIIL
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Be
Nieuwe
kcrk.
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van den
gan-
fchen
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Geftalte

van de
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VIII. HOOFTSTUK.
De Nieuwe kerk-, ivauneer en door ivien gefligt. Begrooting der on-

kojicn vail den ganjchen opbouw. Gejialte -van de kerk. Cierlyk

gefchildert orgel Graj-fchrift van den Prefident Pauw. Oude be-

tiaming van den grand , waar op de kerk is gebouivt. Befchrjving
van bet Nicuw Kerk-bof.

D E NIEUWE KERK.

E derde Hoofd-kerk, welke tans in den Hage gc-

vonden werd , bekent met den naam van de Nieu-

ive Kerk , is gelegen aan de weftzyde van het Jr pui >

ter plaatze, of immers daarontrent, daar voor-

heen het St. Jacobs Kapelleke geftaan heeft. De-
ze kerke hebben de Heeren van de Societeit , ver-

mits de andere kcrken door den grooten aanwafch

en 't vermenigvuldigen der Ledemaaten {<z)j en ook wel inzonder-

heid tot gemak en gerief van de daaromheen woonende burgers

,

in den jaare 1649. gedaan ftigten, en is na verloop van ruim zes jaa-

ren voltrokken. De onkolkn van den ganfclien opbouw met den
inkoop van den grond en huizen daarop I'taande , daaronder ook be-

grepen het geftoelte en banken in dezelve, hebben bedragen de

fomme van vier hondert een en veertig duizend zes hondert veer-

tig guldens en zeven fluivers , zoo als ons uit de originele rekenin-

gen , welke by den Heer Pieter Stalpert van der Jf^lele , ter zelver

tyd Ontfanger van gemelde Societeit, daar van feparatelyk zyn ge-

houden en overgelevert , is gebleken.

Deze kerke, fchoon van geen buiten-gewoone grootte, is een

voortreffelyk werk , zoo door derzelver geftalte , Ichikkinge en by-

zondere bouw-wyze (Z*), en overzulks waardig van alle lieihebbers

met een opmerkend en naauwkeurig oog belchouwt te werden.

Men zoude met regt in twyffel mogen trekkenofzy rond, langwer-

pig dan ovaal zy ; zynde dezelve zodanig gefchikt, dat ze voor het

oog de laatllgemelde gedaante fchynt te vertoonen. Maar het merk-
waardigl'te van alien beilaat hierinne, dat zy zonder een eenige py-
laar of Iteunzel van binnen te hebben , al vry hoog is opgebouwt , zyn-

de de daken met groote fchranderheid zodanig jegens elkanderen

vervanqen, dat, onaapgezien geene pilaaren in de kerke werden
gevonden , dezelve egter na \ gevoelen der Eouwkundigen haaren

tyd

{a) Het gctal der Ledemaaten was in dien tyd ontrent vier duizend.

{b) Hoe zcldzaam deze wyze van ftign'ngezy, zoo vini men cgter hier en daar

nog vooibeelden. Tc Brux of Brix, voor dezen genaamt Gucvin, een oude en ta-

melyke Itad in Bohemc, gelegen in den Saltzer Kreits, twee mylen van Toplitz

en tien vanPraas, aan de rivier dc Bila, is de groote of hcofdkcrke zonder pylaa-

rcn zcer fraai cu konftig gcbouwc. V'ogten, Jetzle/^. Bohm. i>ag. Si.
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Graf-

fchrift

van den

tyd zoo wel als andere kerken met pilaaren voorzien zynde, zal kon-
nen uithouwen en verduuren.

De eei-rte fleen aan dit gebouw is den 13. Augufti des gemelden Wan-
jaars 1649 g^Iegt door den Heere Reinier Paau, Ridder, Heer van "^^'^0

ter Horll en Rhynenburg, Prefident in den HoogenRade in Holland,
JeeTrft"

die daarom 00k zyne grafplaats midden in deze kerk heeft verkoren, fteen

daar hy in den 1676. in eenen hoogen ouderdom overleden zynde ^aaraan

begraven is geworden , gelyk te zien is uit het volgende Epitaphium

,

" ^^^^^^

't welk in den noordmuur boven het geftoelte van de Heeren van de
Societeit op eenen alabaft-fteen uitgehouwen te vinden is.

REGNERUS PAAU,
EQUES

, HURSTI AC RHENOBURGI DOMINUS, IN
SUPREMO SENATU HOLLANDIiE, ZEELANDI.E AC Piefi-

FRISI^ PR/ESES,ELEGIT SEPULCRUM SIBI ET SUIS ^^"'

IN MEDITULLIO HUJUS TEMPLI : CUJUS PRIMUM "'"'

LAPIDEM IPSE JECIT XXIII. AUGUSTI ANo. DOni.

CID. ID. CXLIX.

IN HOC CURARUM TERMING MORTALS DEPOSL
TUM, TINCTUM RORE FAUST^ RESURRECTIO-
NIS, EXPECTAT SUBSTANTIAM ET FORMAM NON
PERITURAM : UT IMMORTALIS ANIMA IMMOR-
TALEM INDUAT AMICTUM : tETERNAQUE PACE
ET GAUDIO SIMUL FRUANTUR. OBIIT ANo. Dni.

CID. ID- CLXXVL iETATIS SU^ LXXXIV.

DEUS PAVIT.

Het orgel , 't welk eenige jaaren na de bouwinge van de kerk regt cieri'k

over den ingang van Jiet Spui geplaatft is, vertoonde in den jaare gefchii-

1701., wanneer het zelve zig voor de eerftemaal liet hooren, ter 'icrtor-

gelegentheid van de algemeene vreugde , v/elke volgens bevel der ^^

'

Heeren Staten over de viftorie op de Spaanfche filver-vloot te Vigos
bevogten, allomme hier te Lande wierde geviert, dat het door een
konfUge hand gemaakt is. De vier deuren, die het orgel befluiten,

zyn van ,binnen door den vermaarden Konftfchilder Th. van der

Schuur verciert met vier onderfcheide taferelen, verbeeldende het

cerfle (zoo wy onderregt werden) Koning David, daar hem door
den Propheet Nathan van Gods wegen , over het tellen van het volk

Ifraels , de drie bekende plagen (^) voorgeflek werden. Hfet twee-

de daar tegens over , Sacharias in den Tempel , daar hy , om zyn
ongeloof met flomheid voor eenen tyd geftraft word ; het derde be-

neden, vertoonende de groetenifle van E/izabetb aan Maria, en het

vierde, Simeon in den Tempel, het kindeken Jefus in zyne armen
omhelzende. De predikftoel ftaat tegens denzuidmuur, en is zo-

danig
(c) 2 Samuel, ka^.z/^.
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danig geftelt, dat de toehoorders, waarze ook zitten, den Predi-

kant niet alleen gemakkelyk konnen hooren, maar ook volkomen

konnen zien.

Aan Deze kerk , gelyk \vy reets hebben aangemerkt , op koften van
wienhet ^g Socicteit zynde geftigt, zoo hebben de Heeren van de gemelde

Iverde- Societeit aan hen behouden het gezag en bewind daar over, als me-
zckeric de het regt tot het aanllellen vaneenen Rentmeelter, Kolter, Voor-
***** lezer, Orgelifl en verdere mindcre bediendens. De eerlte kofter en

grafmaker van deze kerke is gevvecll eenen Pieter Norriaits , vol-

gens commilTie, gedagtekent den lo Maart 165-6., op een tradement

van een hondert guldens en de emolumenten daar toe gejlatueert , en dat

uit inzigt, zoo als de woorden van,cle CommilTie medebrengen, van

de goede dienjlen by hem in V fahmeren van de voorfz kerke gedaan.

jegenswoordig werden dezelve ampten bedient door Henrik Muil-

man, zoon van den eerwaardigen Heer Wighold Aluilnian-i een der

Haagfche PredDcanten.

Rondom de kerk loopt een fchoon ruim kerkhof , met een muur
omvaiigen 5 hebbende aan het Spui een groote pooi t tot den voor-

naamften ingang. Voorhecn diende het zelve tot begraaf-plaatzen ,

maar zedert den jaare 171615 die kerkhof buiten gebruik van doo-

„ den aldaar te begraaven geftelt, na dat het jaar te vooren door dc

Isiieuvv- Heeren van de bocieteit een Nieuw-Kerkhof in 't noorder gedccltc

Kerk- van den Hage was gemaakt. Het zelve is een groot vierkanc open
hof' plein, voor dezen het leeg erf genocmt, rondom met een hoogen

muur omgeven , en met twee poorten , om in en uit te komen

,

voorzien. De kofter heeft zyne wooning daar op , en word by 't

meergemelde Collegie op inftruftie aangeftelt.

Lindelyk , eer wy van deze kerk fcheiden , moeten wy alhier nog

bena- aanmerken, dat een gedcelte van den grond, \^aar op de kerk is

miiig gebouwt of immers 't geen binncn deszelfs omtrek is begrepen, ou-
vaiideii ^velings wierd genoemt Padnioes (d), op 't oudfte kaartie van den

\vaarop Hage vcikeerdelyk uitgedrukt met den naam van Padnm , zynde
dekerii voorhecn geweeft een vuilc niocraH'ige plaats, daarna een Ibaat of

!!^^f,",f
eigentlykeen burnt, daar veelc ontiigtigc vrouwspcrzooncn zig ont-

hielden. De Heer Johannes "S'ollcnhove op die woord y.infpelende

in een gedigt , dat hy op deze kerk hceft gemaakt , laat zig in de-

zer voegcn hooren:

XX'elccr {[ont Padmoes ( e) hier, een flykncft, niitft vcrgeten.

Nil Ihaalt 'er hemels licht; en 't macr vvel Patnios heten.

Nu

{d) Deze ftraat is naclerhand dc Sr. Jacobs-ftraat gcnanmt gcwordcn. Zic

Keure van i\cn Hage van e'en 14. Dcccmb. 1614. „ Alle huysliiiucn mec hunne

„ wakens en paarden op de wcck-markt komende .... zullcn dezelve moeten

„ fcellen in 't zuyteinde van den Hage tuflchcn de Wagen-bnigge tn St. Jacobi-

n flraet , vav. ouds genaemt 't Padmoes.
(e) Men plag een ftraat Padmoes te nocmen , die door ontucht ecrtyds bcfmct

en qualyh berucht, fedeit door den boiiw dcr Nievve kerk, en dc ruimtc daar toe

vcreifcht, ter goeder ure is wech genomen, of, daarzc noch geblcven is, dicn

naam nu heeft vedoren,

bouvvt.

I
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Nu klinkt Jiier Godts bazuin : men diende'er 's afgronts ftandert.

Zoo wort een wildernis in Eden zelf verandert.

Vernievvt Godts Gceft het hart , zo leit zyn dienaers flem

U in dees Niewe kerk naar 't niew Jerufalem.

Men moil om 't groot gehoor dees Niewe kerk noch bouwen.
Nam zo de Godtsdienfl toe , de kerk zou 't Lant behouwen.

De ziel, die wys hier op een rots, geen ' zantgront , bout,

Verwacht een Godtshuis , dat nooit inftort , noch verout.

Niew leven eifcht hier Godt naer d'oude kerkgeboden.
Dies pas aan Chriilus kruis den ouden menlch te doden.

Geen niewe kerk blyft niew. men luillre naer Godts mont.

liy biedt ons ewig heil in 't niew genaverbont.

Geen pyler onderfleunt dit gantfche kerkgebou:
Geloof en Liefde zyn kerkpylers, ruim zo tiou.

Ccc IX. nOOFT-
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IX. HOOFTSTUK.
Be Franfche Kerk , 'Doorheen de Hoj-kapel der Graaveii , 'n-anneer en

ten iviens beboeve iveder tot bet gebntik vari den geziii-verden Gods-

dienjt geopent. IVierd eerjl hedient door de Ha^gfibe , en daarna

door hyzondere Leeraars. Joh. lUtcnbogneit de eerjie Predikantj

die in de Franjcbe taale ald'aar pvedikte. De kapel kreeg daar door

den naam <van de Franfcbe kerk. De eerjie Ko/iers na de Rejorma-

tie by de Staten aangejielt , en bnnne jaarlykfcbe behoninge. Hoe de

dienjl aldaar loerrigt iverd , en nan luien bet beroepen der Predikan-

tenjlaat. Naamhjie "can dezehe^ zoo ordinaris aIs extraordinaris.

De Engelfcbe en Hoogdititfcbe kerk , eertyds de kapel van V Sacra-

ments '^Gilde-hiiis. Wierd eerjt aan de Engelfcben ingcritimt , en

daarna aan de Hoogdnitfcbe gemeente mede ter oeffeninge van haareii

Godsdien/t toege/laan. Verjirekte ook in den jaare i6ij. tot eene

fvergaderplaats voor de afgezonderde gemeente. Tans zverden daar

in ook verrigt de oejf'cningen der jeugt , zoo die in de jondamenten

van de Religie onderivezen , ah die in de Latynfcbe Scboolen tot de

Letteren opgetrokken ivcrd.

D E F R A N S C H E ]<: E R IC

I

Fran-
fche

kerk

,

eertyds

de ka-
pel der

Graaven
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land.
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geopciit,
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deVer-
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Ehalven de cirie nu reets befchreven publieke of
openliare Gereformeerde kerken , zyn 'er nog an*

dere , als eerft de Franjcbe Kerk , llaande op het

Binnen-hof , zynde voorhcen geweeft de Hof-ka-

pel der Graaven van Holland , gelyk \vy hier voo-
ren in 't breede hcbben verhaalt. Wy zullen hier

ter plaatze nog daar by aanmerken j dat gclyk deze
kapel eertyds was geiligt allcen ten dienfle van den Graaf en zyne
Hovelingen , dezelve ook by de Staten van Holland , na datze van
Delft , daarze wegens de Spaanfche troubclcn den meeften tyd en
ook wel elders hunne Vergaderingen hadden gehouden , hiinnen ze-

tel in den Hage begonnen over te brengen, tot bun byzonder ge-

bruik wierd verkoren \ ten welken einde de gemelde Heeren Staten

by Refolutie van den i6. Januarii 1580 gelallen en „ ordonneerden

,

5, dat voortaanter eeren Gods en tot vcrbreydinge zyns H. Woords
5, in de Capelle op 't Hof alhier in den Hage mede gcpredickt of

55 vermaninge gedaen zal wordcn van des Heeren Woord driemaal

5, ter weekes als dingsdaegs , donderdaegs en vrydaegs s'morgens
een uyre voor de A'ergaderinge van de Staeten voornoemc , die

van den Hove Provinciael en Kamer van Rekcninge 5 en voor 't

eerlte jjy de Predikanten van den Hage 5 en 't iclve op de pre-

dikftoel te verkondigen ten eynde een yegelick hem daerna mag
reguleren. Kn devvyl deze dienil dan door de twee Predikers van

den Ilage moeft werdcn verrigt 5 waar door hen mecrder lafl dan
andere predikanten in andere Steden wierd opgelegt , zoo gunden

de

35

35

3?

33
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dc gemckle Staren by Refolutie van den 16 Augufli deszelven jaars

ran den zelve boven bun oidinaris tradement ieder de fomme van
fcfiig guldens. Wy zuilen de woorden van de Refolutie bier nevens
voegen ^ om met eenen te doen zien , boe gering de beloninge van
de eeiile verkondigers des gezuiverden Godsdienll in tegenftellinge

van de bedendaagiche (a) alhier zy gevvecft
,
genietende de eeiftge-

jiielde 1 egts tot bun onderboud eens de fomme van drie bondert gul-

dens.

i-, "p^E Staten van Holland in aenlieninge van de dicnften daer me- ^"
5, JL^ de de Predikantcn binnen den i^age albier fyn verlwacrt in ™nge

^*«

5, 't prediken van driemael ter week in de Capelle op 't Ilof in den vanga-

Hage , boven baer voorgaende ordinaris dientten , dat mede bv S'^ voof

,5 dezelve Predikanten meerder lailen , als andere Predikanten uyt
^jfi^g^^

verfcheyde plaetfen,aen de Staten voornoemt werdgedaen, beo- tenm

ben op bet vcrfoek van dezelve Predikanten albier in den Hage, <lenHa-

dezelve tot baerder onderbout elcx gegunt en geaccordeert , gun- ^*-

ncn en accordeeren by defen de fomme van Vfeilig ponden van
xl. grn. 's jaers , uyt d inkomflen gekomen van de Capittelen van
den zelven PIovc , en dat boven haere ordinaris onderhoudt van
drie bondert gulden 's jaers elcx te vooren geaccordeert , ordon-
neren daerom den Ontfanger van de goederen van 't zelve Capit-
tel de voorn. fomme van 60 ponden elk van de Predickanten
jjierlycx uyt te reyckcn in vier termynen , foo lang dezelve Predi-
kanten in dienll in 't Capittel voornoemt verfwaert fullen fyn en
aldaer geemployeert fullen worden , fonder 't zelve eenigfints te

trecken in conlequentie.

35

•5

5)

3)

53

35

35

55

93

33

11

53

33

De Haagfche Predikanten badden beide deze kerken ontrent viei* Petrus

jaaren in voegen als boven vvaargenomen , maar vermids door den ^'^'j^^r

fterken aanwafch en bet dagelyks vermeerderen der ledemaaten van p°rediker

de Maagfcbe kerke als anderzints de dienlt voor ben beiden te zwaar aan te

vicl, belloten de Staten in den jaare 15-84 eenen afzondeilyken Hof- ""nen.

prcdiker aan te nemen, dog zoo dat deze niet alleen in de Hof-ka-
pcl maar ook des zondags by beurtwiirelinge met de twee andere
Prcdikaiven in de Haagfcbe kerk Gods woord zoude verkondigen.

Hier toe badden de Staten in 't oog eenen Petrus GeJlius Fabric
reeds in dienll van de Haagfche kerk ; om welken te bekomcn de
Staten aan den Hove van Holland den volgenden brief ( b ) fcbre-

ven.

Ccc 2 £deU,

( a ) De rede daar van was volgens 't zeggcn van een zekeren bekenden Schry-

ver , „ oni dat zv naar geen fchadelyk gewin ftonden : zeer matig kcfden j gad

„ vry warcn; der ryken tafekn niet zogten, maar genodigt , fchikten zc zig na

„ deniydj byarmenryk, zonder lekkcrnyen gedicntxe zynj gingen flegc dog

„ eeriyk gckleedc , cnz.

(b) Deze brief llaat gercgiftreert in 't dcrde Regifter van Brievco, enz. van e»

aan den Hovc/e/. ff. Zic mede Refolutie van Holland van den i Mai 1/84.
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Briefvan

deSta-
ten van

Holland
aan den
Hove
ten

Toorf/.

cinde.

Ant-
woord
van't

Hofop
den voo-

rigen

briefv

EdelC'i IFyze •> z€cr 'Foorzknige^ Difcrete-) Hooggekerdc
Hcerc'/u

ALfoo wy verftaen hcbben dat eenen Fetriis GelHm Taher^

Dienaer des Goddclykcn vvoords geweell zynde binnen de

35 Stiid Zutphen en jcgenwoordelyk wczende in dienlt binncn den

Hage , zeer bequaam word bevonden , zoo overmits zyne gclcert-

heid als goede ervarentheid , omme als prediker te Hove aldaar

aangenomen en gebruikc te wordcn , en dat daarvan goede vriig-

ten foude llaen te m achten, hcbben wy op vafte hoopen, dat die

van den Hove en andere in 't gchoor van de Predikatien op 't

3, Hof aldaar alfulke exempelcn en voorgangers luUen welen, dat

3, daarvan de voorfz vrugicn tcr eeren Godes, goede voortgank

3, van de juitiLie en cle vermeerderingc van de kenniOe Codes zal

„ vernomen werden, Uwer E. by dezcn vvel willen vcribeken, en

niettemin committeren den vooriz Petrum Gellium voor te hou-

den en mit den lelvcn te handclcn op den dienile die by hem
foude vverden aangenomen als Prcdikant in de kapelle op 't Hof
voornoemt , dat dezelve aldaar gchouden 7al zyn vier dagen ter

weeken te prediken als dynsdaegs , woensdaegs , dondcrdaegs en
vrydaegs, precii'e te beginnen des fomers en winters ^s morgens
tot fulker uure als tot noch toe is gedaan ofte Uwer Ed. bequaam-
lie bevinden zal voor die van den Hove ; Mits dat daarenboven
dc voorn. Gellius des Sonnendaegs in de groote kcrk mede ge-

Jiouden zal zyn te prediken per vices met de andere twee Pre-

dikanten, die binnen den Hage daarenboven zullen gehouden wor-

33 den 3 voor welke dienllen en dat hy de zieken C des verzogt zjn-

33 de ) mede zal befoeken, Uwer Ed. den voorn. Gellium fuUen mo-

)i gen aanbieden de fomme van \ier hondert gulden 's jaers te beta-

33 len uyt de inkomften van de goederen gekomen van de Kapittele

3, aldaar , die daar toe waren gedefuneert , al eer dezelve goederen

35 aan de Domeynen zyn geappliceert ; Elide zult niettemin den

33 voorn. Gellium alvooren afvragen of hy hem tot eenigen anderen

55 dienil heeft verbonden ende ons gelieven van alles te doen rap-

55 port, omme daarna eyntelyk met den felven Gellium gehandek

53 te mogen worden als naer behooren. Hier mede,

^ 55 Edek, ivyze, zeer voorzieiiige , d/firete, hooggekerde Heerejti

5, Onze Heere Cod zy met Uwer E. GefcJirevcn tot Delft den

55 tweeden Mai anno i5'84. Lager ftond 5 Ter Ordonnantie

35 van de Staten van Holland , l)y my en was ondertekent.

C. DE PvECHTERE.

Het antwoord , 't wclk de Prefident en Radcn van den Hove we-
gens hunne verrigtinge met den voornoemden Gellius 3 aan dc Staten

op den voorigen brief deden tockomen, was van dejen inhoude:

3>

3j

n
3)

33

35

3.3

33

J3

33

33

33

33

3j

J3

Edek
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35

»3

55

FJ.eJe Alogeiide ^ iVjzCi Foorzienige Heeren.

Omme te volkomcn 't inhouden van Uvver E. Mo. milTive van
den tweeden iViay le{lleden, hebben wy tcrflond na de re-

ceptie van dien voor ons ontboden Petrum Gellium Dienaer

5, dcs Gcddelyken woords geweelt zynde binnen de Stad Zutphen
„ en jegenwoordig weicnde in dienlt alhier in den Hage , den wel-

35 ken wy vooigelioudcn hebben 't inhouden van dezelve Uvver E.

55 Mog. milTive, omme met hem te handelen op den dienfte die by
„ hem foude werden aangenomen als Predikant in de Capelle op 't

5, Hofin den Hage,alvvaar hy zoude predikenvier dagen ter weeke,
5, hem aenbiedende daar vooren de fomme van vier hondert Carolus

„ guld. 't sjaers te betalen vuyt de goederen gekomen van den Ca-

,j pittelealdaarjalinconformitc van de voorfz Uwer milTive , waarop
„ de vooii'z Petrus Gellus met eenige van den Kerkenraad jegen-

„ vvoordig zynde zyn beraed genomcn en de zaeke gerenvoyeert

5, hebben en evntclyk voor antwoord gegeven ofte ons aengedient,

., dat den felven der Kerkenraed n}'et goed en dunct, dat Gellius

35 .lUeen in de Capelle op 't Hof zoude prediken, maer omme beter

5, eenigheyt te houden , en de gemecnte beter contentement te ge-
ven 5 wel geraden zouden vinden , dat de morfz. Gellius imtteii

tivee Tredikanten van te vooren in den Hage gejlaan hehbende , en
ook by weeten en laft van den Hove aangenomen zynde by beur-

te ofte altevpis- vicibus -, foude preken foo wel in de groote Kerke
als op 't Hof in de Capelle , 't zy by weeken , maanden ofte an-

„ derfints, zoo men 't zelve alderbeft en gevoeglixfte zoude vinden;

5, Lncie alfoo 't zelve ons ook nyet qualycken en behaagt , en den
5, voorn. Gellius (foo wy verflaan) by die van Leyden zeer aange-

5, zogt werd , omme aldaar Predikant te zyn , wefende tot dyen
cynde alrede ontboden, omme op fondaghe naeftkomende te pre-

diken , foo hebben wy raedfaem ge\^onden Uwer E. Mog. daer

van by defen te adverteren , ten eynde dezelve gclieve ons metten
eerllen te refcriberen, waernaer wy ons in defen zullen hebben te

reeulcren.

J5

35

35

35

55

55

55

W
n

Wat verdcrs ontrent dczezaak is verhandelc en verrigt geworden,

hehlien wy reeds hier vooren opgegeeven, dog niet konnen ontdek-

ken , A\at eigendyk de rede zy geweeil , waarom het beroep van

den voorn. V'ctrns Gellius alhier geen voortgang hebbe gchad. Zeker
is 't , dat hy van hier na Embden is vertrokken , na dat hy drie

maanden den dicnfl in dc Kapel hadde waargenomen , immers zoo

als uic dc volgende ordonnantie af te nemen is.

::A
Lfoo 't Hof van Holland by miffive van de Heeren Staten in

Ordoa-
date den z Mai if^ geauthorifeert es geweeft , omme met namie

„ Fetro Gellio ?abri te handelen en hem aan te nemen tot een Hof- "pden

5, prediker en hem daer vooren jaarlyks toe te voegen vuyt de goe- y^^^"^^'

55 deren van den Capittele van den Hage de fomme van vier hondert Noort-

5, ponden te xl. grooten 't pont , blykende by de copie authentycq hoii.om

Ccc 3 55 van
"^
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„ van den voorn. milTive hier beneffens gaende , dan gemcrkt de

Geilins
J, voorn. Gellius op hoope van daerinne te continueren den tyd van

100 gui-
^^ drie maenden , die generalyk alhier gedient hccfc , zonder daar-

Sien 3) van voor als nog geloont te /.yn, en althans van hyer naEembdcn
voorzy- „ geiopcn en vercrocken zynde , zonder in zyn dienft te mogen
"^"

5, continueren, foo heeft 't voorn. Hof geordonneei t en ordonneert
'^'^"^' „ by defen Willem Kanneman Rentmeefter Generacl van Noort-

„ Holland en den Capittelc van den Ilage den Suppliant voor fync

5, gedaen dienfte te betalen vuyt die goederen van den voorn. Ca-

„ pittele de fomme van hondert ponden te xl grootcn 't pond eens,

„ welke fomme vuyt crachte van de voorn. miitive in rekeninge ge-

„ pafieert zal worden daer en alibo behooren zal , mits hier benef-

„ fens Qverbrengende behoorlyke acquyt van den voorn. Gellio ofte

„ die van den Kerkenraed van den Ha^e. Adtum in den Raede den

„ 6 0dobris 1584.

Na hem vvierd in 't volgende jaar i5'85- tot derden Predikant der

Haagfche kerke aangenomen Libertus Frax'inus , die met de twee

andere Predikanten dc kapel by vervolg heeft helpen bedienen , 't

geen » voor zoo verre wy hebben konnen nagaan , geduurt heeft tot

denjaarc 15-92. Ondertuilchen quam in is^9 eentn Fierre Aloi^eau,

ter zelver tyd Predikant van de Walfche kerk te Delft , by wyze van

leeninge , alhier ten Hove in de Franfche taale prcdiken voor de

Princes van Co/ig';/y , laatfte gemalin en vveduwe vanPrins Willem den

eerjien hoogl. gedagtenis , waar door de kapel als toen den naam van
Joh.vi- de Franfche kerk bequam. Johannes Uitenhogaart , een der vier

*'aan
Haagfche Leeraaren, was de eerfte, die in den gemelden jaare \<y()t

cerfte by de Staten tot ordinaris Walfclien Predikant in deze kerke vvierd

Fran- aangeftelt. Zyne geleertheid , bequaamheid en welfprekentheid was

Predi-
^^°° groot en uitmuntendjdat hy door zyne fligtelyke predikaticn en

kant in bondige redeneeringen zoo veel tochoorders tot zig trok , dat de kerk

,

den 200 alfze toen gefchikt was, wel haaft te klein wierd, weshalven de
^^^^' Staten in denjaare i5-94dezelve verders deden opruimcn, cm meer-

der menfchen tot het gchoor te konnen plaatzen. De ordre , wclkc

dc Staten by refolutie van den 19 April des zelven jaars daar toe ga-

venj

{a) Voor dezcn dienft wierd hem boven zyn gcwoonlyk traftement als Haag-
fchen predikant by dc Staten tocgevoegt de fomme van twee hondert vyftig gul-

den, uitwyzens de volgende refolutie i den 29 Julii ij'P4. „ De Gccommitteer-

„ de Raden van de Staten van Holland en Well-Vriesland hebben in aanzieninge

„ van degoede dienften, die by Johannes Uytciibogaart , Dienaer des Goddclyken

„ Woords in dc Franfche kerke alhier te Hove gedaen word , en de laften die hy

„ uyt zaeke van dien heeft te dragcn i verklaart en geaccordeert , dat dezelve in

„ plaatze van hondert en vyftig ponden , daar vooren genieten fal twee hondert

,1 en vyftig ponden, van xl. grn. het pond 's jaars, zoo wel van den jacre althans

J, verloopen als voor dc toekomende jaeren, tot dat anders daerinne fal wefen ge-

j, ordonneert , waerop tcgcnwoordclyk en voorts jaei'lyk ordonnantie verleent

„ fal worden. Daar en boven wierden hem by refolutie van den 2 Januarii iyPi>

)i nog jaarlyks toegeleit dertig guldens tot een verccring extraordinaris , om Zekc-

s, re confideraticn als Dienaar ordinaris van de Franfche kerke en om andere goedc

a dienften en confideratieji.
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ven, luid in dczer voegcn : „ De Gccommitteerde Raden van de

„ Staten aanmerkende , dat noodzaakelyk tot commoditeic van Jiet

„ gehoor dcr prcdikaticn in de kapelle op het liof in den Hage
55 meerder plaatle geaccommodecrt zal moeten worden , byzonder
„ voor die van de licercn Staten, Edelen , Raden en andere Hee-
„ ren van qualiteit ; hcbben geordonneert , dat de kapelle aldaer ,

„ die tot l^eJioef van cenige behoeftcn \'an oorloge word geemploy-
„ eert tot het gehoor van al fulke Heeren en Luiden van qualiteit

. „ fal worden geopent , en zulks met een doorgaende Lateye , tot

„ den ingangh van de kapelle , voor de Princclle en andere geor-

„ donneert, blyvende met tralien gemeen, en den ingang van dien

,) gefepareert , en daarna wedcr gciloten te worden ; en dat daar

J, binnen de fit-plaetlcn met dubbelde banken fullen worden ge-

,, maakt en geaccommodecrt ; Ende is gecrdonneert te fchryven"

„ aan die van de Ivamcr van de Rekeninge , dezelve ten eerilen

„ (eenigzints doenlyk zynde) te doen maken en eftedueren , mids
„ dezelve behoeften ten oorloge , boven de audientie ofte elders op
„ ""t Hof, zuUen werden bewaert.

Dewyl Uitenbogaart den meeften tyd met den Prins te velde was

,

(^) en ook by de Staten in verfcheide wigtige zaaken en bezendin-
gen Avierde gebruikt, „ en dat daarenboven zyne Excelkntie emjiely-

35 ken 'verfoekt en begeerde den perfoon van Johannes Uytenbogaert

5, ganfchelyk te emp/oyeren tot fytien dienjl:> ende daeroni den felven 'van

.3, alle vordere /ajl en hedieninge te worden ontberjen; Waar in nadien

J, die van den Kerkenraedt zoo van de Duitfche als Walfche ge-

5, meente zwaarigheid maekte en den perfoon van Uytenbogaert nict-

35 konde derven , ten ware zy van een ander bequaem perfoon wa-
3, ren voorzien , die gelyk Uytenbogaert beyde de talen konde be-

5, dienen, zoo wierd hen by Refolutie van den 6 April 1604 (f')toe-
geflaan 'Johannes Lamotiiis te mogen beroepen , die vervolgens de
tweeds Walfche Predikant in deze gemeente is geweeft.

Uitenbogaart, fchoon hy in den jaare 16 18 by het Zuid-Holland-
fche Sinode te Delft ,, al van den dienil der Haagfche kerke was af-

gezet , bleef egtcr nog by de twee jaaren als Franfche Predikant al-

hier (g)-, tot dat hy by 't Sinode van de Walfche kerken in April
i6xo te Haarlem gehouclen, insgelyks uit den dienit van deze kerk
wierd ontilagen. Wie zyn opvolgers van tyd tot tyd in deze ge-

meente'

Ordre,
oin ill de
Icapel

meerdef
plaats te

maken
tot het

gehoor
van de

predika^

tien.

Joh.La-
motiusdd

tweede
Wal-
fchePre-

dikant-.

(c) Zis Refolutie van den i ^ Junii 1600.

(/) Te vinden op Bylngc CC.
(^) Hoe de kerk in zyne afwezendhcit geftclt was , en hoc zy voorheen wierd

waargenomen, toont dc volgende notificatic : Den to. Sepicmh. irti8. „ hcbben
,, C['^ Picdikanten van de Fianfche kerke docn notificercn, dat eertyds de Franfche

,, Prcdikaticn in dc Kapelle alhici op 't Hof plagtcn bewaert te worden by dc
,, Franfche Prcdikantcn van DcUt en Leydcn , ende foo jcgenwoordig , mits het

5, vcitrek of abfentic van Johanfics Uytenbogaert ^ dezelve Ichyiit genoeg ledig te

„ wczen , goedgevondcn is, dat op fondag naeflkomcnde in dezelve Capcllc prc-

,, diken zoude de Predikant van Ihrouw ( ongetw>fFclt Alezrcww ) Hcrtoginnc

J, van TremouHc, ende djcrna wcdcrom de voorfz. van Delft en Leyden, volgcn-

„ de voorgacndc gcbruik . dacr van zy den Predikant La IJaye ook hadden gein-'

,, fmiieen , zondcr dat by cenige Lcdcn dacr op yets is gcmovecrt.
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Eerde
Rollers

vail de

kapel en

hun
frafte-

meut.

Aan
wienhet
beroe-

pen der

Predi-

kamen
(laat.

Hoe de

dienfl a!-

daartans

verrigt

werd.

meente 7.yn gewcefl:, kan uit de Lyfte van de Franfche Prcdikanten >

vvelke w y hierna laaten volgen , gezien werdcn.

De eerlle Kolter van deze kapel, by de Statcn in cicn jaare 1579
aangeltelt , was Pieter Heiidnksz vnn Viaiien-, gelproten uit den

huize van jacrsvek. Ily wierd in 15-80 den 17 Mei opgevolgt door

Gerrit yoo/leiiFerliicht-i Lczer dcs Byljcls en Voor/anger van Da-

vids Pfalmen in de groote Parochie-kerk alhicr , met cen jaarlyks

tradement van 30. pond, by demcergemelde Statenvoor zynendienll

toegelcgt , welkc fomme by Refokitie van den m October des zel-

ven jaars wierd verhoogt tot 60 pond, eneindelykdcn 15- januarii i5'B5'

tot 71 ponden toe. lielialven nog 1
5- gelyke ponden , die de Staten

by Refolutie van den if Oftober 1589 hem accordeerden in aanzie-

11'inge, dat hy hi z.yiie dieiijien met de ivaariieiii'mge van de Franfche

predikatieii ah Kojier ivas.bejii'aart. Dus wierd deze kapel , die nu
eenigen tyd buiten oe'lfening van den Codsdienft was geweett, in

den gemelden jaare ifBogeopent en gefchikt, zedert welken tydde
Gereformeerde religie daarinne is geoeftent geworden , hebbende

dezelve naderhand ook verftrekt voor de Hof-kapel van de Princen

van Oranje.

En gelyk de Ileeren Gecommitteerde Radenvan Holland hetregt

en gezag over de Kloofterkcrk zig coecigendcn , zoo prctendeerden

de lieercn Radcn van den Hove van Holland in den jaare 1618 ge-

lyk regt tc hebben tot de Hof-kapel, gelallende overzulks den Ker-
kenraad geen beroep aldaar te doen , dan met toeftemminge van den
zelvcn Hove, en datze in alien gevallen hun recours zoude hebben
te ncmcn tot het gemelde Ilof; zulks dat, wanneer de Kerkenraad

die ordre in den jaare 1630 hadde overtreden, en daarover by ^tHof
wierde aangefproken en berilpt , beloofde zy in 't vervolg de bevelen

van den Hove beter te zullcn opvolgen. Schoon wy dit hebben ge-

trokken uit goede aantekeningen , zoo is nogtans zeker, dat het oe-

roep van een Franfchen Predikant tans gefchied by den Kerkenraad
op approbatie van Gecommitteerde Kaden. Het gebouw , als zyn-

deeen Graaffelykheids Domein,behoorde onderde Adminillratievan

den Kentmeefler Generaal van NoorthoUand in der tyd.

Nu llaat alleen nog aan te merken , hoe de dienlt in deze kerke

tans werd verrigt. (Jni daarvan een klaar begrip te hcl)bcn, ver-

eifcht de zaake wat hooger opgehaalt te werden. Deze gcmcente
wierd tot den jaare 1 684. waargenomen door twee ordinaire Leer-

aars , die gchouden warcn twee predikatien des zondags en op ande-

re buitengewoone dagen van publieken godsdienll, als mede eene

predikatie des donderdags te doen. By dezcn voegde men als toen

nog een derden met name yjaae Claude, die met de twee anderen

de gewoonlyke predikatien moeft helpen waarnemen. Maar wan-
neer in den jaare 1685'. de hevige vervolginge tegens de Gerefor-

meerdcn in ^'rankryk begin nam, wicrden zy met hunne Leeraaren

genoodzaakt het ryk te vcrlaaten , begevende zommige zig na En-

geland , zommige na Duitfchland en Zwitzerland , en andere na de

xeven \'creenigde Provintien, daarze zig in de fteden ter neder zet-

ten. Onder anderen zakten ookvcele herwaarts aan, waar door de-

ze
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26 gemeente fterk aangroeide , 't geen dan aanleidinge gaf , niet

alleen om de kerk merkeh k te vergrooten (b ), maar 00k om des

zondags en op andere dagcn van publieKen godsdienit een derde of
extraordinaris avond-predikatie , gelyk in de Nederduitfche kerk , in

te voeren. Onder de gevlugten , die zig in hlolland hadden bege-

ven, waren verfcheide Leeraars, dewelke by Keiblutie van haar hd.

Gr. Mog. van den i6 Januarii 1686 in de fteden en plaatzen, daar

Walfche kerken zyn , a\ iei den verdeelt , en ider met een penfioen

,

na mate dat Jiy getrouwt of ongetroinvt was, tot onderhoud begun-
ftigt (/). Aan den Haag wierden 'er drie ter verkiezinge van de
Heeren van de Societeit toegevoegt , en eenigen tyd daaraan by eene
tvveede verdeelinge ( k j een vierde.

Deze vier gerefugeerde Kerken-dienaaren in den Hage dan zynde
ingenomen , dog buiten belailing van eenigen dienft , wierden al

van den beginne aan geftek tot het verrigten van de extraordinaire

avond-p.edikatien by beurt-wilfelingen , en daar voor van wegens
de Societeit , boven 't geen zy van den Staat genoten, jaarlyks ie-

der beloont met een gratificatie van hondert ryksdaalders. ' Daar en
boven was by de voorfz verdeelingen aan de Heeren van de Rid-
derichap gehten het regt om mede een Predikant te mogen aanflel-

len of diiponeren over het peniioen ten behoeve van den geenen
dien zy "t zouden gelieven te gunnen j zoo als dan vervolgens ook
is gefchied.

En is deze fchikking ontrent het waarnemen zoo der ordinaire als

extraordinaire predikbeurten aldus van den anderen gefcheiden ge-
bleven, tot dat by nadere Refolutie van de ileeren Gecommitteerde
Raden ,

genomen den 17. Jamiarii ijxo is vadgeftek , dat voort-

aun het getal der Predikanten fal blyven bepaak tot vier ordinai-

ren, die by voorvallende llerfvallen en plaatsvuUingen zullen moe-
ten waarnemen zoo de ordinaire als extraordinaire predik-beurten,

wordende voor de extraordinaire bcurten buiten hun gewoonlyk
traftement nog boven dien van de Societeit beloont.

Ddd NAA-
{b) Wy hcbben hier vooren pag. 1 57 en 172 ter ncdergeftek, dat de kapel in

den jaare 164Z is afgebrant , waarin wy de gcmeene aantekeninge hebben gevolgtj
»dog uit de refolutie van den lo Februaril 1644 zoude men moetcn befluitcn , dat
dit ongeluk in 'c jaar 1644 is voorgevallen. En dcwyl 'er Lezers gevonden wer-
den, die zig aan zulke kleinighcden lloten , zoo hcbben wy dienflig geoordeelc

de woorden van dc gemelde Refolutie hier nevcns te voegen. „ Zyn binnen ge-

,, komen dc Heeren Foreeit, Rckenmceftcr en den Auditeur KinfchoC; en hcbben

,, uan haer Ej. Grooc Mog. kennclyk gcmaakt , als dat men voorhebbens is de

„ Capelle van 't Hof, voorlcde dageii door den brand ten deele geruineert , met den

„ eeiiten weder op te bouwen met weynige vcrandcringe > cnde dat de Heeren
„ van de Rckeningen nict voorficn wcfende van prompte pcnningen, dezelve zul-

„ len gcnootzaakt wefen te remplaceren j verfoekende daer op te verllaen d'inten-

„ tie van hacr Ed. Groot Mog. ; waerop zynde gedelibereert , is goedgevonden

„ het herbouwen van de vooriz. kapelk te laten ter difpofitie van mcergemelde

„ Kamer en derzelvcr gcwoonlyke authoriteit. Hier uit blyl<t, dat de kapel toen

ter tyd op dezelve fondamenten maar weder opgctimmert wicvd , zynde de ver»-

grootinge gefchied in den jaare i(?8j".

(/) Groot Placaatb. W. deel , fol. 548.

{k) Te vinden onder de Letter LL. i. 2. Ixis,
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WALSCHE PREDIKANTEN,
Die, zedert dat men in de Hof-kapel in deFianfche tale heefc

bcginnen te prediken, tot hedcn toe geweeft en nog zyn.

1589. Fierre Morcaii-, was Predikant van de Franfche Kerkte Delft,

dog nam met eenen waar de kerk in den Hage, welke dat

jaar eerlt begon op te komen , waarin hy vollierde tot den jaa-

re I59X. Hy iHerf in 't laatil van 1600.

15-92. Jean Uitenbogaert •>
eerfle ordinaris Predikant van de Wal-

fche kerke in den Hage. Hy was te gelyk Predikant van de
Nederduitfclie gemeente ; en wierd by 't Sinode van Haar-

lem den 1 April i6xo van zynen dienll als Walfche Leeraar

afgezet.

i6qS' Jean Lamotius-, tweede Predikant der voorfz kerke. Hy was
al in September 1604 beroepen van Kampen, om te gelyk al-

hier te zyn Leeraar in de Duitfclie gemeente, Hy is over-

leden den 9. Odober 16x7.

161 1. Jean de La Haye -,
in plaatze van Jean Lamotius. Hy was

insgelyks Predikant van de openbaare Gereformeerde kerke
alhier, zynde daar toe al in 1609 aangenomen. Hy llierf in

September 1618.

i6i8. Jean Sani[fon-> beroepen den 11. September i<^i8 (I) m de
plaats van Jean de La Have , en by 't Sinode van Leiden den
17. April 1630 om zyn quaad gedrag afgezet.

i6ii. Jean D'Efpagne, volgde in de plaats van Job. Uitenbogaart.

Hy was Predikant te Oanje en behoorde onder liet Sinode
van Dauphine ; hy wierd beroepen voor den tyd van drie jaa-

rcn met toeltemminge van 't voorfz Sinode ; welke tyd na- f
derhand wierd verlengt tot den jaare 1619 , als wanneer hy •.

zyn affcheid verzogt , en hot zelve bekomen hebbende ver- i

trok na Engcland.
j

1630. Andre Rivet:, Hoogleeraar in de Godgeleercheid te Leiden
zynde , nam het zelve jaar met verlof van de Heeren Cura-

teuren der Academie en behoudens zyne plaats van Profellbr,

de bedieninge ^'an deze kerk op zig.

163 1.

(/) „ Op den vcrtogc van dc Ouderlingen en gemeente van de Franfche ker-

„ ke in den Hage, om hacrca beroepen Picdikiuu Monfieur Jean SaniJJm rcheb-

„ ben gcftipcndieert met een ordinaris gagie, i^ by rcfolutie van den 27 Maait

„ 1 6ii) , den zclven toegevoegt zeshondert guldens ordinaris gagie, boven dc twee

„ hondert guldens mede 's jaars voor zyne huishuur , en daurv.an ordinantic gege-

„ ven of gcdaan verleenen op Coolvvyk.
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1(^31. 'Jean BkndcU beroepen in pkats van Jean D'Efpagne. Hy
wicrd by refolutie van dc Staten van Holland den i8 Novem-
ber 1661 emeritus verklaart.

1632. Olivier de Rafelh-, beroepen uit Oranje in plaatze van Jean
Saniiron. Den dienft van deze kcrke waargenomen hebbende
tot den jaare 1645', vertrok. hy weder na Oranje zyn Vader-.

land, aluaar hy llierf.

1645. 'yean Carre-, Proponent, beroepen in plaats van den boven-
gem: Olivier de Rafehs. Hy heeft deze kerk meer dan vyf-

tig jaaren bedient , zynde in iCcfj gefturven.

i66z. Baniel Di;fmaretfz^ beroepen van Middelburch in plaatze van
Jean Blondel. By refolutie van haar Ed. Gr. Mog. van den
i October 1689 wierd hy emeritus gemaakt.

1684. .y/^'^f Claude -y
zoon van den vermaarden Jean Claude, Predi-

kantte Charenton, ftond als Predikant teClermont in Vrank-
• ryk , eer hy van daar na den Hage vlugte. Hy wierd alhier

tot derden ordinaris Leeraar aangeftelt, en is in 1(^95- over-
leden.

1689. Jourdain Olivier, eerfl: gefiaan hebbende te Pan in Beam,
daar na te Breda, wierd in 1689 alhier beroepen in plaatze

van Daniel Defmarets. Hy ftierf in 1709 , na dat hy al eenigen
tyd te vooren emeritus was verklaart geweeft.

I ({99. Pierre de Joncourt, beroepen van Middelburch in plaatze van
Jean Carre; overleden den 1711.

17 10. Jaqiies Basnage, Predikant te Rouen, daar na te Rotterdam,
van waar hy alhier wierd beroepen; overleden den .... 17x4.

1 7 10. Jaques Chion-, voorheen Predikant te Oranje na de Ryswykfe
vrede. Eenigen tyd deze kerk als extraordinaris Predikant
bedient hebbende J wierd in 1 710 tot derden ordinaris Lee-
raar beveltigt.

17x0. Theodore Francois i//^^/ , Proponent , beroepen tot vierden or-

dinaris Predikant.

1714. Henri Chatelain^ beroepen van Londen in plaats van Pierre de
joncourt , na de kerk van Amfterdam vertrokken den ....
172.8.

1715-. Armand de La Chapelle, beroepen van Londen in plaatze van
Jaques Basnage, beveltigt den i November 17x5".

1718. Charles Chais, beroepen van Geneve iti plaatze van Henry
Chatelain, beveltigt den .... 1718.

Dddi LYSTE
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EXTRAORDINAIRE PREDIKANTEN,

Die zedert den jaare 1685 de buitengewoone predikatien

hcbbcn v.aargcnomen.

I. Daniel OriHard , voorheen gewecft Prcdikant tot Xaintcs.

Dcze hccft gep^edi!•^t van i68> tot in 1702 , wanneer hy

zwak wierd. i^e Heercn van de Societeit gaven hem b}^ re-

folutie van den 16. Mei 1700 , tot opvolger Gedeon Hiiet-, die

te Blet in Bourbonnois als Predikant hadde geltaan. Hy heeft

den dienft -svaargenomen tot den jaare 1721 , zynde als toen

emeritus verklaart by refolutie van de gemelde Societeit , ge-

dagtekent den xx. Odober des zelven jaars. In zyne plaats is

geen ander aangefteit , zynde zyn dienlt gevoegt l3y dien van

de andere Prcdikanten.

II. Abraham Couet (III Fivier, Predikant te Rouci , die de bcurt

van de avond-predikatie heeft verrigt van 1685' tot in 171 1,

wanneer hy wierd onderitcunt door Daniel Bninier , Kerken-

dienaar onder het Kruis in Vlaanderen , en na doode van den

zelven Brunier , welke voorviel in 1713 , door Jerome Oli-

cuicr , Predikant te Voorburg , die kort daar aan in Engcland

wierd beroepen. Abraham Couet du Vivier in 1710 wegens

zyne hooge jaaren en zwakheid emeritus gemaakt zynde,

wiei-d zyn dienil gevoegd aan dien van de ordinaire Predi-

kanten.

III. ^hel Rotolp dc la Deveze , Kerken-dienaar te CaRres. Hy
heeft den dienil: waargenomen van 1685- tot in 1706, wan-
neer hy emeritus wierd verklaart. De Heercn van de Socie-

teit beriepen in zvne plaats Jaqiies Sanriii , te vooren Predi-

kant van de Walfche kcrk te Londen. Hy was het jaar te

vooren , te weten 1705 , door de gemelde Hceren van de
Societeit aangellelt tot het doen van een ochtent-predikatie

eens 's maands, op den laatilen zondag op een na van de
maand. De voorn.

J.
Saurin verrigt tans nog die beide ex-

traordinaire dienlten.

IV. Jofeph Cornelli-, die te vooren als Predikant geftaan had in Dau-
phinc. Hy wierd eenigen tyd na de drie eerltgemelde ex-

traordinaris Predikers , by de twecde verdeelin^e alhier ge-

plaatft, om nevens dezelve de zondaagfche avond-predikatie

op zyne beiirt te helpen waarnemenj en heeft dezen dienil

ver-
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verrigt zedert 1690 tot zyne dood in 1717, vvaarna de voorlz
dienlt mede den ordinaris Predikanten is opgelegt gewor-
den.

Dit is Yoor 200 verre betreft de befchikkinge van de Ed. Mog,
Heeren van de Societeit. Wat belangc de Heeren Edelen

; deze
hebben het penfioen , 't geen uit kragte van de vooren aangehaal-
de Refolutien ter hunner difpofitie llond, gegeven in den jaare 1686
aan

I. n.vopbi/e d'ArbiiJli , gewezen Predikant te Puilaurens, De-
ze in den jaare 1689 zynde overleden, wierd zyne plaats ver-
vult door

II. Ifaac Jaqiieht-, voorheen als Predikant geftaan hebbende te
Vatly in Champagne. Hy heeft dezen dienlt waargenomen
tot den jaare 1701 ,

predikendc den laatften zondag van de
maand des morgens ten negen uuren. Hy vertrok dat zelve
jaar van hier na Berlyn , alwaar hy Hof-prediker wierd
van zyne Koninglyke Majefteit van PruilPen. De Staten
van Holland llelden by refolutie van den 5. Januarii in zyne
plaats

III. Jaques CJjion, voorheen Predikant te Oranje, die dezen dienll
verrigt heeft tot den jaare 17 10, als wanneer hy tot ordiiiaris
Predikant in deze gemeente wierd gevordert , welke poll hy
tans nog met veel lof bekleed.

DE ENGELSCHE EN HOOGDUITSCHE
K E R K.

Dezc ftaat voor aan in 't Noorceinde niet ver van de Plaats , en is Engci-

ecrtyds gewcelt de kapel van het Sacraments Galthuis , gelyk \vy ^'^^^

Merna breder zuUen aantonen. Dit kerkje , 't geen niet heel groot l^^^^l

is, wierd in den jaare 1595- aan de Ingelfchen ingeruimt tot gebruik heende

van hunnen Godsdienlt. De cerite Fredikers wierden hen uit Enge- ^^p^}

land tocgevoegc, dog in den jaare i6x6 verwierven zy van de Sta- 5^"j.jj'.

ten van Holland , om cen eigen Predikant te mogen beroepen. De meats

refolutie, welke hen {fe/i 7.%. No'vember des gemelden jaars daar toe Gaahuis;

verleent wierd, luid in dezer voegen : „ Op het advis van de Hee-
„ rcn GccommitteerdeRaden, nopende het verzoek van die van de

5, lingelfche kerke in den Hage , is dezelve toegcftaan en geaccor-

„ deert tot fubfidie ende om te mogen l^eroepen een eigen Predi-

„ kant voor haere kerke, de fomme van driehondert guldens voor

5, een jaar, met lall op de Heeren Gecommitteerde Raden ordon-

,-, nantie daar toe te verleenen. Ook hadden de Heeren Staaten van
Holland by refolutie van den 18. Febniarii 1610 „ den Predikant van

„ de Engelfche tale alhier voor zyncn dienft tot nog toe de kerke

Ddd ^ met
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Wierd
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?»

met zeer goede rcputatic en byzondere ftigtinge gedaan , op dc
recommandatie van de Heeren AmIjalTadeur IFejiiod en den Colo-

nel Horatio f'cere , al vereert met ecn foinme van vyf hondert

5, guldens voor ecns zondcr confequentie. Maar by refblutie van

5, ikn 17. Aiigiijii 1628 Mierd de gemcente van de Engelfche kerke

5, alhier vergunt tot- iubildie en ondcrhoud van haren Predikant

,

5, A'an nu af vyfhondcrt ponden ""s jaars , in plaatzc van driehon-

5, dert ponden , dczelvc te vooren toegeleyt. Zy v^^erden thans

bedient door een Predikant van de Prcsbyteriaanfche gezintheid,

die des zondags 's morgens , en ook des namiddags aldaar pre-

dikt.

In den jaare i^if of 1626 is by verdrag en overkomfte de Hoog-
duitfche gemeente toegeflaan , om in dit kerkje mede haren Gods-
dienit te mogen oeffenen. Dezelve word insgelyks bedient door eeti

Predikant, die, fchoon hy in de Hoogduitfche taale leeraard, egter

onder het getal der ordinaire Prcdikancen van den Ilage werd gere-

kent. Des zondags 's morgens de klokke agt uuren , en des donder-
dags voor den middag werd aldaar in die taal Gods woord verkon-
digt.

In den jaare kJjijj wanneer de fcheuringe tuirchen de zoo ge-
naamde Remonftranten en Contra-Remonftranten opentlyk uitbarl'te,

wierd dit kerkje ook aan de afgezonderde gemeente overgegeven tot

haar gebruik , onder belofte van geenen Kerkenraad afzonderlyk te

maken; maar zy deze belofte in den wind llaande , verlieten wel haaft

deze vergaderplaats , en namen de Kloofter-kerk in 5 gelyk wy te

zyner plaatze hebben aangemerkt.

Ook verltrekt dit kerkje tans tot eene Catechizeer- of oefFenplaats

voor de geene die zig in de fondamenten van de Gereformeerde
religie willen laaten onderregten , 't geen des donderdags na den
middag by vierendeeljaarige tourbeurten> door een van de vier jong-

fle Nederduitfche (;;) Gereformeerde Predikanten gefchied Twee-
maal des jaars verfchynen daar ook de Curateuren van de publieke

Latynfche fchoolen , ten welker overftaan als dan de gewoonlyke
pryzen aan de welverdienende difcipulen , door den Redor werden
uitgedeelt , als wanneer die geene , die dc triviale fchoolen heb-
ben gepaffeert , en verder tot de Mooge Schoole gepromoveert
werden , tot affcheid en teken van hunne bequaamheid , veeltyds

eene oratie van den predikftoel doen in het aanhooren van veele men-
fchen.

NA AMEN

(») Dewyl dc Hoogduitfche Predikant onder het getal van de Ncderduytfchen

ert tans een van de jongfte is, moet hy op zynen tyd een Van dc gem. tourbeur-

ten waarnemen.
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N A A M E N
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ENGELSCHE PREDIKANTEN
die zedert 15^6 hier zyn geweeft.

15-96. Johannes IVing.

1630. Samuel Balmfort.

165-1. Georg'lus Beam?iont.

1661. Johannes Pricey vertrokkcn na Guiana i6y6.

1676. Philippus Makdonald de Borne , Dordrecht uit de Engellche
Court, overleden den 1715-.

1716- Robert Milling.

CJ»3

X. HOOFT-
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X. HOOFTSTUK.
De Lutherfche Kerk in den jaare ^6^o voor een gcdeelte ge/iigt-, dog

naderband voor de he/ft vergroot. Befcbryving van het gehoim zoo

hinnen ah buiten. Cidiylc Orgel. Graffchrijten en nanien der Pre-

dikanten. Remonftrantfche Kerk •> ivanneer gefligt. Gejlalte van

het gebouiv. Kort berigt van de ge^jjeze Fergaderplaats der Doops-

gezinden o/'Mennoniten.

D E L U T H E R S C H E KERK.

Luther-

fche Verk

in den
jaare

1620
vooreen
gedcelte

dog na-

dcrhand
voor de
hclftver-

grooc.

13efchry-

ving van
het ge-

bouw
vanbin-

uen.

E Lutherfchen of die van de /lugsbnrgfche Confeffie

hebben in den Hage 00k ecne kerk , flaande voor-

aan tulTchen de Boekhoiilltraat en de Suflerlloot,

die zedert de lligtinge van deze kerk , daar van in

't gemeen den naam van den Lutherfchen Burgwal
heeft behouden , en zodanig tuflchen de huizen be-

iloten, dat ze van buiten op de gemeene Ib-aat niet

gezien kan werden. Deze kerk is voor een gedeelte in den jaare 1610
geftigt , en de grond daar toe het jaar te vooren aangekogt , na dat

de gemeente , welke in den beginne niet groot was, eerll haare ver-

gaderingen in particuUere huizen hadde gehouden , zoo in de Pooten>

Kaamftraat , Spuiftraat in een huis genaamt de Lombard , komende
met eenen gang uit in 't Agterom , als 00k in 't Noorteinde in het

Vergulde Hoefyzer op een"" zaal , hebbende het zelve huis zynen uit-

gangmet eene poorc in de Molenfb'aat. In den gemelden jaare l6^o
de kerk voltrokken zynde , heeft men daar in begmnen te prediken,

en , na dat de kerkelyke regeeringe door D9. Habbeus Magnus
in een goede ordre was geftelt 5 in 161.6 de eerfte Coniifloriale ver-

gadering gehouden. Maar wanneer de kerk door den (lerken aan-

wafcJi der gemeente , en 00k wel inzonderheid doordien de Afge-
zanten van gekroonde Hoofden en andere Mogentheden van deze
Religie , met hun gevolg daar mede te kerke komen , te klein

wierd , is dezelve ontrent het midden der voorgaande eeuw aan de
iuidzyde de helft vergroot ; zulks dat nu de kerk van binnen vry
ruim , byna vierkant , dog niet hoog van verdieping is , werdende
de twee daken , daar ze tegen den anderen gevoegt zyn, in 't mid-
den van de kerk door vier pylaren of colommen ondervangen. Ter
wederzyde van den predikftoel , die tegens den zuidmuur llaat , ziet

men een marmer gedenkteeken , behelzende het eene ter regterhand
Jiet graflchift van den Hoog-Edelen Hcer Earon Carel-lVilleni Spar-
7'e-, in zyn leven Generaal der vereenigde Nederlanden, die ook al'

daar begraven legt. Het opfchrift kiid in dezer voegen :

P. \i.
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LIBERI BARONIS
J^J;'^.

CAROLI GUILIELMI SPARRE, ZoS'
Cartl-

EX ANTIQUA ET PROELUSTRI H'HU-^

Sfarre-

APUD SUECOS PROSAPIA ORIUNDI:
EXERCITUUM FOEDERATl BELGII

PR.^FECTI GENERALIS.
OSTENDANi^. URBIS ET AGRI '

RECTORIS.
QUI PRt^LIO APUD TAISNERIAS

FORTITER PUGNANS
IN IPSO VICTORIi£ GREMIO

LETHALI VULNERE PERCUSSUS
DEIN DIE XXVII. OCTOBRIS

ANNI MDCCIX.
GLORIOSA MORTE OCCUBUIT.

EXEMPLO O QUISQUIS HAC TRANSIS
TANTIVIRI

AD FORTITUDINEM
PRUDENTIAM

INTEGRITATEM
EXCITARI TE CUPIUNT
QUI MONUMENTUM HOC

P. c
Het ander ter flinker-zyde van den predikfloel vervat het gi-af- AnJei

fchrift van den eerwaardigen Heer Jobmnes Schelhammer , in zyn gedenk-.

leven Bedienaar des Goddelyken woo.rds, die zedert den jaare 1645- ^^l^\^
tot den jaare 1699, den tyd van 5-4 jaaren dezc gemeente zoo door Heer7'>-

zyne uitmuntende gaven als godvrugdg leven heeft gefligt , en ook ''•""'"

de kerke veele dienften bevvezen , 't geen dan zynen neef bewogen £1'^^,
heeft dit gedenkteken ter zyner gedagtenis aldaar te doen ftellen.

"
'

In 't bovenfte gedeclte van dit grafteken vertoont zig een Pelli-

kaan, 't bloed uit zynen borfl pikkende om zyne jongen daar mede
te voeden, met dit omfchrift :

DE LIEFDE WAS MYN WERK VOOR GOD EN ZYNE KERK.

Eec SISTE
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SISTE GRADUM VIATOR
DOLE MORTEM VI R I

gjJ^M DEFLENT MATRES PRUDENTI^,
THEOLOGIiE, POESIS.

MOERET ECCLESIA, NAM PATREM,
LUGET HOCjQyiCQUID EST TEMPLUM,NAM FUNDATOREM,

QUERUNTUROMNES PII,NAM ORATOREMECCLESIASTICUM,
THEOLOGUM CONSCIENTIOSUM,

IMO DOCTOREM ^XIMIUM,
NON VERBIS SOLUM SED VITA DOCENTEM,

AMISERUNT

D. JOHANNEM SCHELHAMMERUM
HAMB.

EX ANTIQUA PROSAPIA ORIUNDUM,
PER LIV. ANNOS HIC LOCI PASTOREM.

PIETATE, SUAVITATE, CANDORE, HUMILITATE.
OMNIBUS DENIQUE VIRTUTIBUS CHRISTIANIS

EGREGIUM.
TRANSIIT AD COELESTIA GAUDIA VITA SATUR.

D. p. FEBR. ST. N. A. 1699. P. N. C.

iETAT. 84. 3. MENS. 6. DIER.

S. & COH. NOM. POS.

JAC. SIGISMUND. SCHELHAMMER. J. U. L.

HAMB.

^. Het orgel, waar mede deze kerk in den jare 1648 wierd verciert,

Orgei. is in 1668 vergroot, en in den jaare 1715- uit den noord in den wefl-

hoek verplaatit , en by die gelegentheid vcrnieuwt en met beeld-en

fny-werk als anderzints zeer fraai verrjkt. Voorts heeft deze kerk

drie ingangen , de eene op den zoo genaamden Lutherfchen Burg-
wal 5 en de twee anderc aan de ooft^yde van de BoekhorMraat
niet verrc van de Prince-gragt. De gemeente , welke tans al rede-

Dege- lyk talryk is, werd bedient door twee Predikanten , waar van d'eene

"erd'^
in 't Hoogduitfch en d'andere in 't Nederduitfch het woord Gods

door verkondigt , hebbcnde ieder zyn bezonder woonhuis nevens de kerk.
twee Wy zuUen alhier laaten volgen de naamen der Leeraars , die zederr

kanKn ^^^^ ^°^ ^^ ^^^ den dlenll in deze gemeente hebben waargeno-

bedi«ar. men.

NAA^
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N A A M E N
D ER»

PREDIKANTEN
VAN D E

EVANGELISCHE of LUTHERSCHE gezinte.

161 1. Daniel Vettius y overleden in 1615-. Hem wierd in zynen oii-

derdom tot mede-hulper toegevoegt

Andreas Pieterfz van der Lande \ die om de 14. dagen dan te

Delft en dan in den Hage predikte.

1 61 5. Severimis Harding^ beroepen van Weimar in plaatze van Da-
niel Fettius. Hy was eerft een Jood, maar daarna tot de
Evangelifche leere overgegaan.

16x4. Hebaits Magnus ^ beroepen van Weimar. Deze heeft deker-
kelyke regeeringe in een goede ordre gebragt en in l6^6 dc
eerfte Confiftoriale vergaderinge alhier gehouden. Overle-
den den 2x. Auguftus 1638.

1637. Hermanns Glaferiis, beroepen van Swol eerft tot extraordina-
ris Predikant, zynde in 1639 by doode van den voorn. Habb.'
Magnus tot ordinaris Leeraar aangenomcn. Hy fUerf in 1674.

1641. Chrijiiamis Alatthms , beroepen van Sora in Denemarken

,

daar by Profeflor was; zynde geweeft Dodor in de Godge-
leertheid en vermaard Hiftori-fchryver. Hy vertrok van hier
na Utrecht in den jaare 1643.

1643. Enoch Hiitzinger-, Dodor en ProfefTor Theologiae te Roftock,
van waar hy herwaarts wierd beroepen , dog het volgende
jaar ( 1644 ) weder bedankt ; en is in zyne plaatze gekomen

1645". Johannes Schelhammer ^ geboortig van Hamburg , beroepen uit

het ampt Jever te Hoppers , overleden den <). Februarii

1699.

1674. Henrik Cordiiis 3 geboortig van Amflerdam , overleden in

1678.

1678. Johannes Spit/iiis, beroepen van Haarlem, overleden in 1708.

i6p3. Johannes Cokrus , beroepen van Amfterdam , overleden in

1707.

1707. Johan Gerhard Meufcken , beroepen van Ofnabrugge, en in

17 1 6 van hier vertrokken na Hanauj als Superintendant en
Raad van den Prins.

1708. Hermanns van Garel ^ beroepen van Edam, en in 1 719. ver-

trokken na de kerk van Amllerdam.

1716. Godfried Heinrkj ^ beroepen van Purmerende.

1710. Mauritius Maajfen
-i
beroepen van Haarlem.

Eee z DE
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DE REMONSTRANTSCHE KERK.

Remoa- Dc Remonflrauteu , die men anders by vvyze van veragting ook den

ith"'"
"^^^"^ ^'^^ Arminiauen geeft, hcbben mede hunne kerk, ftaandc op

kerJv. de Laan , binnewaarts tuilcheii de huizen in , zulks dat ze van bui-

ten weinig kan beichouvvt werdcn. Dcze gezindheid , na dat haare

Predikers met vrouwen en kinderen te vooren ten Lande vvaren uit-

gedreven , en dat ze een geruinien tyd op zolders , in particuliere

huizen, tuinen ia)-, fchuuren en elders haaren Godsdienft zeer be-

kommerlyk hadde geoeftent , en boven dien veel te lyden hadde ge-

had , ter oorzaake van de affchuvvelyke zamenzweering tegen zyne
ExcelIentiePnnsJ/tf//;7Vj-,waar mcde men de Remonlti-anten poogde
te bezwalken, hoe onfchuldig zy daar aan ook waren, geljk de volgende

tyden geopenbaart hebben , begonde onder het zagter gouvernement

van Prins Frederik-Hcndrik in den jaare 1 63 1 . allengskens weder al-

neer ge- h^^'' '^Y
^^"^ ^^ komen, en kogte derhalvcn zekere plaatze,om in dezeh-e

fligt. haare godsdienftige vergaderinge te houden ; dog bezig zynde de-

zelve met meczelen en timmeren daar toe bequaam te maken ,

raakt het gemeen , 't geen men weet alhier meerder dan elders te-

gens de Remonltranten opgezet te zyn geweeft , daar over in ver-

keerdcn yver merkelyk aan 't gaan; en wierden ook de Remonilran-

ten van de Heeren Gecommitteerde Kaden en het Hof van Holland
gedreigt , dat alles weder omverre geworpen zoude werden door

]}00g gezag. Maar de vvyze Magiftraat , ter zelver tyd van een ge-

temperder aard, niet wetende hoe zig hier in bell te gedragen, ver-

% oegde zig aan den zelven Hove , en bequam tot antwoord , daar in

iiiets te doen , ijoor dat zyn Excellentie bier ( in den Hage ) zoiidG

zyn (b). En na dat ook het werk bezigtigt was geworden, heten

gemelde Heeren het zelve in ftilligheid voortgaan (

c

). Deze alzoo

toegeftelde predik-plaats was klein en ilegt ( </ ) , maar wierd niet te

min zodanig behouden , tot dat de Remonlb-anten , ziende dat hen
^j

geoorloft wierd hunnen godsdienft onbekommert en opentlyk te mo-
gen

{a) Wanncer in 't einde van den jaare i<5i 8. eenigc Remonftrants-gezinden al-

hier op de Laan in 't huis en den tuin van eenen Cornells Maartensz tuinman by
een gekomen waren, om hunnen Godsdienft te ocffencn, Avierden zy daar over

aangcklaagt en zecr hart vervolgt. Refolutie van Holland van den 18. ip. en 20.

December des gem. jaars. Zie verders Refolutie van den ip en 50 September als

mcde van den 14. December i(5z8. En hoc Bernardus La Faille
^
gcwczen ker-

kendicnaar in den Hage, die alhier (vermits hy ncvensecnige andcre afgezettcRe-

monftrantfche Predikanten hadde ondertekcnt de afte van haar Hoog Mog. Hee-
ren Staten Generaal) was gebleven, wierd bcjegent en gedreigt, om dat hy in

allerftilte eenige kranken in' hun .uiterfte bezogt en geaffijieert hadde , toont aan de

Refolutie van den p.Januarii i6zo.

{b) Dit hebben wy woordelyk getrokken uit de cigenhandige aantekeninge van

den Heer Pieter Stalpert van der Wicle, die ter zelver tyd was rcgerend Schepen,

en een der afgezondenen uit dc Magiftraat aan den gem. Hove.

(f) Joh. Uitenbogacrts Levenj Kerkel, Beclienbige en ZccUge Ferantwoord. kaf.

iS.pag. 47<S.

{d) Ibid. pag. 478.
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gen oeffencrij en dat hunne gemeentc was beftaande uit een groot
gecal perzoonen 5 waar onder veele van aanzienlyke geilagten , ver-

luaarde Advocaaten, en andere deftige l^urgers getelt wierden , in

hct laatfte van den jaare 1635- aldaar aanvingen eene geheele nieuwe
kerk, zynde de tegenwoordige , te bouwen , waar mede zoo fpoe-

dig wierd voortgegaan , dac de vermaarde Johannes Uitenbogaert

,

die tc dien tycle weder opentlyk in den Hage , en in zyn eigen we-
der bekomen Imis leefde , daar inne op den laatften November des
jaars 1636 de predikatie dede (e). Dit was al mede niet tocgegaan,
zonder dat men gepoogt had zulks te beletten. Getuigende dezelve
ritenbogaart (/ ) deswegens ( 't geen wy tot lof der CJirillelyke

Overheid met dankbaarheid vermeldcn ) hec navolgende : „ Dit

„ nieuw gebouw hadden de Remonftrantfch-gezinden aldaar op liaer

55 eighen coften begonnen te timmeren in 't laatfte van 't voorleden

„ jaer , ende was nu verfch voleyndight , niet teghen-ftaende de Pre-

5, dicanten van de publycque kerK ( die defe droevige fcheuringhe

,

„ oorfpronckelyk by Henricum Rofarum aangeleght , en by hun ge-

5, vordert, wel hadden kunnen weghnemen, hadden fy ghewilt, )

5, daer teghen woelden , ende fochten te beletten , foo veel fy con-

5, den : Maer de Princelyke difcretie fyner Excelle- , 's Hoofs Pro-

„ vintiael ende des Magillraets in den Haghe , en vondt niet goedt

35 hare indifcretie den ruymen toom foo verre te gheven. En in dit

gebouw hebben de Remonflranten zedert hunnen godsdienft gerufte-

lyk geoeffent.

Dc kerk is net en zindelyk , byna vierkant , dog zoo groot en ceflaite
ruim niet als de Lutherfche , maar hooger van verdieping en zulks van het

zeer lugtig. De predikftoel , die ruim en met gehouwen lofwerk gebouw,

vergiert is , ftaat niet op den grond , fnaar hangt aan den zuidmuur •

en in 't midden werd de kerk onderftcunt door twee zwaare fteene

pylaaren, hebbende voorts vier kopere kaars-kroonen aan de zolde-

ringe hangen. Schoon de gemeente tans zoo talryk niet is , als ze
voorheen wel plagt te wezen , zoo onderhoud ze nogtans twee
Predikanten, die hunne woonhuizen hebben ter wederzyden van de
twee ingangen van de kerk , die poortswyze zyn gemaakt , en bei-

de met eenen gang hunne opening op de Laan hebben.

Eee 3 AfEN-

{e) Hem wierd in 't volgende jaar by refolutie van den if Jiilii itfjy het vcr-

dcr prediken veibodcn : „ Zyn ter Vcrgadcringen van haarc Ed. Gr. Mog ver-

,, fchcnen twee Predikanten en twee Ouderlingcn van de Nederlandfche kerkc

J,
van 's Gravcnhagc, en hebben gcdcduccert , hoe dzx Job. Uitenbogaert, nicttc-

j, genftaende voorige Placaatcn en Rcfolutien van haar Ed. Gr. Mog. , onder-

„ neemt de Societeit van de Remonftranten te diencn als Picdikant, tot kleinag-

,, tinge van de publykc authoriteit, tr\de nadeel van de goede gemeente alhier
-^ waar-

„ op zynde gedelibcieert , is verfiaan en geiefolveert , dat den vooifz Johannes
,1 Uitenbogaert van wegcn haare Ed. Gr. Mog. zal werden gelaft en bevolcn,

,, zig voortaen met het prediken niet meer te bemoeyen, maer zig in fliltetehou-

„ den , op pcyne als wederhoorig te werden geftraft.

(/) Uitenbcgaerts Z-tww, kerkel.Bedien.i^c. kap. ip, pag. 45))'.
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MENNONITEN VERG ADERPL AATS.

Nadienwy berigt 7yn,dat die gecne^die men AfennOfiiten,of gdyk zy
7elfs verkiezen , Doopsgezinden noemt , alhier ook eenc vcrgaderplaats

gehad hebben , zoo is af te ncmen dat ""er ook eenige van dat gevoelen

alhier gewoonc hebben, in zulken getal, dat zy in ftaat waren , het

nodig onderhoud 'tot die plaats te bekoiligen. Deze was in zeker

huis in de Ilarder-ftraat, hebbende een rozcn-krans boven de deur in

fteen uitgehouwen , waarom men die pleeg te noemen , in V Rozeii-

kransje. Het vertrek zelf, gefchikt na de wyze van eene kerk , voor-

zien van een prediklloel en zitbanken, was egter zeer middelmatig,

ten blyke dat het getal der Leden van die gemeente nooit groot is

geweeft. En het zelve is by vervolg van tyd zodanig verfturven,

dat nu in veele jaaren aldaar den godsdienlt naar 't gevoelen en door
Predikers van die gezindheid niet meer is verrigc geworden. De
Gereformeerden hebben deze plaats zedert eenigen tyd gebruikt tot

een Cathegizeer-plaats , om de jeugt in de gronden van de openbare
religie te onderwyzen , dog Ihat nu geheel ledig. Verders is ons
niets voorgekomen , ''t geen wy alhier tot voldoeninge van onzen
Lezer zouden konnen verhalen.

I

XI. HOOFT-
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XI. HOOFTSTUK.
Van de Rootnjch- Katholyke kerken. Ferb/yf van den jegen woordigen

Fajioor. Kerkvoorheen genaatnt der Jejiiiten^ tans gejloten. Nieii*

we kerk der Janzenijlen. Andere Roomfche kerhen.

ROOMSCH-KATJiOJ.YKE KERKEN.

.^^^^/f^-^^ At belangt de Roomfch-^ezinden ; Deze zyn in den
"^ Hage van verfcheide kerken en vergaderplaaczen

m^-w-^A •M^fjra-
voorzien, welker getal wy niet regt konnen be-

'^tt\:%\'j^i^ grooten, zoo men daar onder zoude willen tellen

de kerken, die ten huizen van de refpedive Am-
badadeurs of Afgezanten van de Katholyke Hoven
gehouden worden. Buiten dezelve hebben zy al-

hier drje vaite kerken ; als eerfl in de oude Molftraat , fchuins over
de Juffrou-Ida-ltraat , dewelke bedient werd door eenen werreldfchen
Priefter , en eigentlyk de kerk van den Paftoor van den Hage is ,

hebbende van vooren de gedaante van een huis , waar door men
langs eenen krommen gang derwaarts gaat. De tweede is die der je-

luiten, ftaande tullchen de Nobelilraat en de gemelde Juffrouvv-Ida-

Itraat , in welke beide ftraaten zy door de huizen haaren in en uit-

gang heeft. De kerk is van binnen zeer net en koltelyk , dog zedert

eenigen tyd gelloten , en derhalven nu buiten gebruik en dicnll. De
derde of laatlte ftaat aan de noordzyde van de voorn. Juffrouvv-Ida-

llraat , regt over de laatftgemelde kerk , en is wel eene der grootfte

en fraaifte welke in Holland gevonden werden , zynde dezelve voor
weinige jaaren by de Janzenilten eerft nieuw opgebouwt , in plaatze

van de oude, die aldaar ftond. Schoon deze kerk wel tullchen de
ommegelegenc Jiuizen geplaatft is , zoo verheft zy nogtans haare

kruin zoo hoog , datze van de gemeene ftraat kan gezien werden.

By deze drie genoemdezoude men wel mogen voegen de kerk van
't Hof van Spanje , om dat in dezelve dagelyks in de Nederduitfche

taale gepredikt (rt) en van raeer mcnfchen zoo van binnen als bui-

ten

(^) Dit fchynt te ftryden tegens het Placaat van den Hove van Holland van

den li October 1614, waarby verbodcn werd het gaan ter mifTe en verderc cxer-

citie van de Paufelyke religie, by vorme van Rcnovacie van voorgaande Placaatenj

mirsgaders behelzendc verwittingc, dat in den Hage geene Huizingen mogen zyn

die in reguard v.in de Ingezetenen daar toe eenige vryheid hebben : geregiftr. in 't

eerfl e Memoriaalb. van^Fr. Criep /o/. 267. en in 't Groot Placcaatb. //. deel.

fol. 2,384. Zic mede het Placcaat van den zclven Hove tegens de Pausgezinden ,

&c. van den 18. December 1642. Groot Placcaatb. /. deel ^ fol. zzf. Maar wel

inzonderheid het Placcaat van den 10 Oftobcr 1616. en de Renovatie van voor-

gaande Placcaaten van de Staten van Holland, verbiedende dat geene Uitheemfchc

Minifters van Princen ofPotentaten eenige Sermoenen zullcn mogen laaten docn in

de Nederduitfche Cale, en dat daar toe niemand andcrs en ZuUen mogen gaan, als

die
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414 BESCHRYVING
ten den Haag bezogt werd , als eene van de drie voornoemde kev-

ken ; zynde de toeloop zoo van boeren , huisluiden als andere ( de-

wyl de Jefuiten-kerk gelloten is , en in deze door eenen Jefuit ge-

leerd werd) op zonnedagen enlleilige dagen daar na toe zoo groot,

dat het getal nice te tellen is. De kerk , die boven gehouden \v erd,

is doorgaans en wel op de voornaamfte H. dagen , zodanig met toe-

hoorders gepropt, dat 'er menigte voor de crappen of opgang, ja

zelfs buiten het gebouw op de voorplaats nedergekniclt leggen , de-

moediglyk hunne gebeden of gevvoonlyke devotie doende {by In

de Lorre- of Alfendelft-flraat is mede een kerk, welke geduurig

open ftaat , en waar in de dicnfl in de Franfche taale werd verrigt

;

werdende deze 00k door veele aanzienelyke burgers en ingezetenen

van die religie bezogt.

t

die van hunnc fatnilie en Suite, gepubliceert den 4. Juny i6f f . geregiftr. in 't II»

Memoriaalb.van Pots/c/. 249. verfo. Zie medc Refoluticn van Holland van den

8. Maart i6i6. , i6 en 28 Maart en i, April 1642. i. April 1645. 8. Julii 1(545.

enz. allc inhoudcndc een verbod tegens het prediken in de Duitlche tale by Am-
bafladeurs &c. van de Rooms-katholyke religie.

(*) Zie verdcrs hierna onder het Hooftdeel van de Adelyke Huizen, de be-

fchryving van 't Huis van Aflendelft of 't Hof van Spanje.

XII. HOOFT-
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XI L HOOFTSTUK.
BESCHRYVING

V A N D E

SYNAGOGEN DER JOODEN.
E Jooden , die zedert eenige jaaren herwaarts in

den Hage zeer vermenigvuldigt zyn , en nog da-

gelyks vermeerderen , hebben , gelykze in tween
verdeelc zyn , te weten in Fortugeefche en Hoog-
duitfche , ook twee afzonderlyke Synagogen , d''ee-

ne aan de oortzyde van het nieuw Voorhout , digt

by het Bofch , naaft het huis van wylen Jacob Pa-
rera , nu door koop toekomende den Heer Jacob Lopes de LielFe ,

regt over daar voorheen het Bofchwagtersh'uis pleeg te ftaan, zynde
dezelve Synagoge in den jaare 1707. in vorm van een huis van voo-
ren door den zelven Parera gelligc en aan die van de Portugeefche
natie ten gebruik gefchonken , zoo kng eenige van die familie hier

woonen. Dog in den jaare 1714 het voorfz. huis zynde verkogt

,

hebben de Portugeefche Jooden of wel eenige uit de aanzienelykilen

derzelve , die hunne byeenkomll hadden in een huis aan de oofl-

/yde van 't Voorhout , en overzulks afgefcheiden waren van de
gcene die in 't huis van den gemelden Parera hunnen godsdienll hid-
den , in 't begin van het volgende jaar eene andere begonnen te bou-
wen , veel heerJyker , grooter en opzigtiger , als de voorige , en
daartoe verkoren een ledig leggende erve in de nieuwe Uitlegginge

tuiTchen de middehtraat en de nieuwe PrincelTe gragt.

NIEUWE SYNAGOGE DER P ORTUGEESCHE.

Dit gebouw is in alien deelen gefchikt na de Synagoge , welke
i-Iq^.^^

de Jooden van dezelve natie te Amfterdam bczitten, dog in verre nigheid

na zoo groot niet , zynde binnen 'smuurs 46 voeten lang en 3 6 breed, ^^'^ 't

dog behoeft in pragt 5 cieraaden en nettigheid voor de Amlterdam- 6«''ou^-

fche niet tc wyken. Het geiligt is byna vierkant , heeft in de zyd-
gevels IX. en in de voor en agter-gevel 10 , en zulks te zamen 2z.

groote glazen nevens een vierkant glas boven de deur. Het dak is

ichuins , dog bovcn op plat ; op ieder der vier hoeken van het lyfl-

werk, 't gccn random het gebouw heenen loopt , ftaat een groote
fchoone vaas, en tulichen de twee voorfte een zwaare Iteen in hec
frontefpies , waar op het jaartal dezer ftigtinge na de Joodfche tyd-

rekeninge 5486 gehouwen is. De deur , waar door men van de
voofplaatze in het gebouw treed, is fraai en met lyftwerken verrykt.'

yan binnen zyn ter wederzyde eenige voeten hoog galderyeji voor
F ff dc
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de vrouvven met een afgcrchnt latvvcrk , 700 dnt ze van beneden

niet konnen gexien werden. leder galdcry wevd onderlteunt met
twee heele en twee halve lleencn kolonimcn j ondcr icdcr galdcrye

hangCn drie kopere kroonties en in 't midden van de kerk drie groo-

te kroonen. Aan 't oollende flaat een grcote zakcrdaanJioutc kas

,

die met twee deuren open gaac , met zuilen , fnywerk als anders

heerlyk verciert , daarin de boeken Mofes bewaart werden. Voor
de kas is een plaats van eenige vocten breed met drie optredcn tot

de kas , omzet met een hek van ccderenhout , de plaats binnen die

hek werd by hen heilig gehouden , de Cohens (a) of Priellers op
de hooge Feelldagcn daar in gaande trckken hunne fchoenen uic

en de zangers Ilaan daar binnen als d^n mede ongefchoent.

Op het hek ziet men vier gegoten kopere kandelaars. Na 't end
toe , zoo als men van de voorplaats door 't portaal in de Syna-

gogc komt 5 ftaat een vierkante zakcrdaanhoute boek-lellenaar , op
een verheve met een hek van cederhout omgeven plaats , daar men
met drie trappen opgaat , en daar de Rabbyn of Leeraar leeR ; Op
de vier hoeken van ''t zelve hek zyn vier zwaare kandelaars. Ter
rcgtcr hand is ccn ge(^oelte voor de Pcnningmeeftcr en Kerkmeefter.

Verders is de geheele kerk met zitbanken , en ieder bank met fluit-

kasjes daar zy hunnc boeken en doeken , die zy onder hcc gcbed over

hunne hoeden hangcn, bcwaaren, F,cr men in de Synagoge komt,
is 'er een ruime voorplaacs, met vier lindeboomen beplant , net be-

ftraat en met een muur omgeven , werdcnde de ingang met een

cierlyk gewrocht eyzer-hek gcllotcn. Van agteren op de nieiiwe

Frinceffe gragt is de kerk bedekt door twee huizen , het een voor

den Schoolmeefter en het ander voor don Rabbyn ; tullchen deze

huizen is een ruime ingang poortmyzc , >^ aar door men 00k komt
op eene binnenplaats , welke ingang mselt gebruikt werd door de

vrouwen , om dat aan die zyde de trappen zyn lafigs welke zy na

boven klimmen ; deze trappen komen van buiten , dog zyn met een

halve koepcl omvangen , dewelke zodainig is gefchikt en geordon-

neert , dat ze aan die kant het gebouw tot cieraad verflrekt. Deze
Kerk of Synagoge wierd op den 9 Augufti 17x6 voor de eerfte maal

tot den Godsdienlt geopent en met veele ceremonien na de gewoon-
te der Jooden ingewyd.

SYNAGOGE der HOOGDUITSCHE.

De Hoogduitfche Jooden , voorheen hunne vergadcringen hebbeil-

de gehouden in een particulier huis , hebben over weinige jaaren me-
de eene Synagoge getimmert , itaande op de gevolde gragt of wcl

eigent-

(«) Cohen betekent een Piicftef hv de Jodcri , die dit woord nog hcdcn ge-

btuiken,rchoon zy nog tcmpcl nog offer hebben. Deze genieten geen ander voor-

regt, dan dat zy dc eerllen zyn, die de vyf boeken Molds in de Schoole Iczen en

op de Feeftdagcn den zegen uitfpreken uit het vierdc boek Mofes kap. 6 vers 14^

Zie verders dtn Heer Luifcius , ^root fFooriknI/osk op dit artikel.
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eigentlyk aan de Brouwcrs-iloot, hebbende door eene poort op dc

gemelde gragt haaren ingang , en is aldaar met huizen bezet , zulks

datze byna niet gezienkan werden. Dit gebouw is 00k tamelyk fraai,

ruim en findelyk , dog in pragt , cierlyke bouwing als anderzints by
het voorgemelde geenzints te vergelyken. Het zelve is eer langwer-

pig dan vierkant , waardoor de kas , daar deze natie de boeken Mo-
les in bewaart J meer na 't zuiden dan na 't ooften flaat.

Fff X XIII. 110OFT



^ '4i5 BESCHRYVING

Xiri. HOOFTSTUK.
Het Siiit Nikolaas Gafihuis, het aUeroudJle onder de Geejieljke geboii-

wen , door ixiien -, ivanneer en teri wiens beboeve gefiigt , naauivkemig

onderzogt. Is door Hertog Aalbrecht van Beyercn aUereerJl he-

giftigt met de Kooren-maat , Waag en Elle-maat ^ en door de mlgen-

de Graaven en ook door de Staten van Holland in V zehe regt van

tyd tot tyd beveftigt. Geene wolle Lakenen iiit tefnyden of verkopen

dan binnen 'j Graven-Wanthuis. De Beyaart , waar toe morheen

gehruikt. Door wien het zelve huh bejtiert werd , en naamen dcr

Regenten. De Kapel daar overJiaande^ door den voornoemden Her-

tog ten dienftc van het bovengemelde Godshids geboiiwt , en beide

door den u4bt van Middelburch bekragtigt. De Kapellanye , eertyds

door Mr. Joris //; de St. 'Jacobs-kei'k gefondeert 5 van daar in de

voorfz kapel overgebragt. In hater tjd de kapel tot en Koorenhiiis

en Waage gemaakt
-i
eindelyk in den jaare 1615- aan de Magijtraat

verkogt 5 en zedert tot de Fleefch-hal gebruikt.

St. nikolaas G A S T H U I S.

St. Ni-
kolaas

Gafthuis

'toudfte

Gods-
huis in

den Ha-
ge-

Door
wien ge-

ftigt-

Door
Hertog

begiUij^t

met de

Kooren-
niaat,dc

Waai^e
enElle-

maat.

' A de Kerken zullen wy nu laatcn volgcn de Gods-
huizen, Klooilers en andere Geeflelyke Geftigten,

zoo die 'er voorheen hebben geweeft, als die 'er

tans gevonden werden ; onder welke wel het cud-
He en voornaamile is het St. Nikolaas Gajihuis »

ftaande agter de Vleefch-hal in den naauwen door-

gang of Itraatie , dac van de dagelykfche markt af

na de St. Jacob kerk loopt ; eertyds , 200 eenpariglyk werd vaft-

gcftelt , gelligt door Hertog Aalbrecht van Beyeren ; want of fclioon

de fondatie-brief daar van jegenswoordig , onzes weetens , niet meer
voor handen is , zoo ruft nogtans dit gevoelen op bewyzen. Want
behalven dat dit gebouw in den voormuur boven de deur of ingang

draagt het wapen van Beyeren, 't geen een varte preuve uitlevert,

van dat het zyne itigtinge aan eenen Prins uit dat Huis verfchuldigt

is, dewyl de Vorflen uit den Iluize van Bourgondie dat Avapen niet

gebruikt hebben, zoo vind men voor Hertog Aalbrecht daar van

niets gcwaagt ; en dierhah-en kan men het aan zynen breeder IVillem

niet toefchryven, die nogtans de ceiile was onder onze Graavenuit

den Eeyerfchen ftamme. Hier komt by, dat het ook Hertog Aal-

bert geweeft is , die het zelve Gafthuis allereerfi: met fchoone goe-

deren en voorregten heeft begunftigt, gevende onder anderen het

het zelve in den jaare 1385-. de kooren-maat, de waage en de elle-

maat tot onderhoud der armen en zieken in hunne bedde leggende

,

als blykt by den volgenden brief:

5J AEL-
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,5 A ELBR E CHT biGoids genaden Palensgrave up den Ryn,Herro-

35 jl\ ge in Beyeren, Ruw aert van Henegouwcn, van Hollant, van Zee-
3j lant en van Vrieilanc, doen condt alien luiden, dat wy gegeven
„ Jiebben cnde geven die Coren-maet en Wage en Ellen-mate ten

„ eeuwigen dagen te gebruken aen onfe Gafthuyfe in den Hage Sin-

5, U N^jclaes gehetenj om den armen Ziehen inhiierbedck ieggende me-
„ de te hantieren en mede den Gafthufe in raicke te houden en mede
5, den armen elendigen vvanderende te l^edden ende vier en licht als

„ daer zal toe behoeren in den winter en den Gaflhuys- Meeilers-

,> van ons of onfen Rentemeefteren gelct en bevel heeft, hem goet

„ denckt te wefen , en in den Gaflhuys behoert om den Armen al-

5 J daer te warmen. En bevelen onfen Rentmeefter van Noirt- llol-

jj hint van onfen Hove in den Hage , die nu is of namaels wefen'
„ fal , dat by bun defen Geeflelyken dienH laten ghebrayken tot

„ Golds wille en orber, en hun daer inne houden en Itarcken tie-

), gens enen yegelicken diere hun an hinderen woude. in oirconde

3, defen brieve bezegelt mit onfen zegele. Gegeven in den Hage
„ op onfer \"rouwen avont Nativitas in 't jaar ons Hecren M C C C.

3, vive en tachtich.

Daarenboven heeft de voornoemde Hertog nog aan dit Gaflhuis ^'"S

jaarlyks befproken tien ponden van xl. grooten, en dezelve geveiligt "__^^^_

op zyne Doraeinen in Noortholland , zoo als uit de volgende Regi- Cjaars

llratie te zien is.

Ben \i. December is^S-

met 10

ponden

5, I I P 't verzoek van de Meefters van St. Nikolaas Gaflhuis alhier Ordre

55 Vy in den Hage, om te hebben betalinge van zekere 10 ponden ""^ '^^O .. .-
55 's jaars, by Hertog Aelbrecht van Beyeren ^ als Grave van Holland, "gYi?!"
5, het voorn. Garthuys geconfereert en gehypothequeert op de Do- imisjaar-

55 meynen van Noortholland 5 met d'onbetaalde verloope van dien, ^^^^^^

5, is geappoftilleert

:

'^"^'^"'

35 De Stat EN van Holland en Westvriesland ge-

55 zien 't advys van Willem Hanneman,Rentmeefler vanNoort-
55 hoUand , hebben om redenen den zelven Rentmeeder geor-

55 donneert , en ordonneren by defen 5 de Supplianten alhier be-

55 talinge te docn van de tien ponden van xl. grn. \ pond jaer-

55 lycx in defen geroert 5 ende van 't verloop van dien , en on-

55 betaalt zyndes den Supplianten mede betalinge te doen t'el-

55 ken by verdubbelinge 5 een jaar nevens de voorfz 10 ponden
55 die verfchynen zuUen , ter voile betalinge toe ; geordonneert

5, voorts die van de Rekeninge den voorn. Rentmeefter of die

55 in der tyd wefen fal 5 't zelve in rekeninge te palTeren fonder
„ eenige fwarigheyd.

En fchoon ons daar van geene andere brieven te vooren zyn ge- 1

komen , is dat bewys egcer doorflaande.
*

Wanneer nu eigentlyk dit Gaflhuis door Hertog Aalbert gebouwc
Fff3 zy.

Wan-
neer het
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Ganhuis 2y , hebben wy tot nog toe niet konnen ontdekken. De naauwkeu-
gcbouwt

j.jgg Hiftoriefchryver Pieter Chriiliaanfz Eor , die men zoude mogen

zckcr?"' denken, dat overvloedige gelegenthcid hecft gehad cm zulksj^'de

tyden zoo vcel nader zynde, te konnen opfpeurcn, geeft ons egter

dienaangaande vvcinige zekerheid. Want hy liek wel in zyne Be-

fchryvinge der Nederlandlche iiiitorien i^a ) , den tyd dezer Itigtin-

ge op 't jaar 13575 dan 't zelve is, onzes ocrdeels, geenzints aanne-

melyk , devvyl Hertog ylalbrecbt op den gemelden tyd hier te Lande
nog niet en was , vecl min eenig bew ind verkregen hadde , als zyn-

decerlt in 't volgende jaar , namentlyk 1358 , na dac Hertog WiUem
zyn breeder uitzinnig was verklaart, uit Btyeren (alwaar hy zig was
onthoudende) door de Staaten dezer Landen ontbodcnj om de rc-

geeringe van zyncs voorn. broeders Heerlykheden als Ruwaart waar

te nemen (/>}• iiy vond op zyne aankomil de Landen vol gefchil

en krakeel , vvillende de Kabeljaauwfchen de befiieringe der zelve

toevertrouwt hebben aan \ xokxvjq. Magield van Lancojire , des dollen

Graafs egtgenoot; deHoekfchen in tegendeel aan hem. En of fchoon

daarontrent wel een middelweg wierd getroffen, zoo was nogtans

het Land hier door zodanig in vuur en vlam geraakt , dat hy nog in

"t tweede jaar zyncr regeeringe mocft ondergaan de belegering van

Delft, welke ftad hy na een beleg van tien weeken en twee dagen

eerft vermeefterde. Waaromme het ganfch niet te denken is , dat

Hertog Aalhert , zyne handen alomme zoo vol hebbende mec het

beflilTen of dempen der partyfchap pen , zig midden in dien omllag

zoude hebben konnen verledigen met het bouvien van dat Godshuis.

Maar 't zy daar mede gelegen , hoe 't zy 5 veel verder dwaalt van

den regten w^eg de Schryver van de Oudheden en GeiUgten van

Delfland, <S:c. (?) , brengende den tyd dezer ftigtinge op het jaar

1393 , en mitsdien agten wy onnodig deze zyne flellinge in 't breede

te wederleggen , nadien alrede uit den voorverhaalden brief van

Hertog Aalbrecht klaar genoeg is gebleken, dat het voorfz Gafthuis

al voor den jaare 1385 is geltigt geweeft. Eehalven dat 'er nog
voorhanden is een andere brief van den jaare 1377 , waar by eenen

Heer Wilkin G(?;v7//i aan den Kapellaan, die de kapellanye, ftaande

in het voorfz Gallhuis , bedienen en bezingen zoude , jaarlyks be-

fpreekt zekerc renten , welke hy Jiem bevelhgt op zyn huis en erve

gelegen in de Papcftraat , zoo als uit de volgende afte te zien is

:

Veric- 35 \T7^ Sccpen in den Haghe doen condt alien luden dat voir ons
ksringe „ VV quam llaer IVillem Gberytsz mit Adriaen jacobsz fyn ghe-
vanren-

^^ coren voecht , ende verliede fchuldich te wefen totter Cappelrie

lenKz- 5» behoef die men verdient in dat Gafthuys in die Haghe vier pont
pellaaa „ en
van 't

ciliLis (''^ Op 't jaar t<;y6 JX hock fol. 141- ^'er/o en 145.

{h) "Lie (k C/jyonyk vanVcldenaaT in inHem rien V- pag. 89. Sciivcrius, Be-

fchr. der Graa'-jcn van Holland pag. yjz en \i\. De Groote HoU. Chronyk, divis.

26. Cap. X. of Goudh. in jialkrt -van Beyeren , pag. ^()C. Reigei sbcrg 6/ir(7». van

Zeeland ., uitgegeven en vcrmeerdert door Boxhorn, 2. deelpag. i6t. Groot Pla-

caetbock ///. dcelfol. fen 6. If deelfol. i.

(() In Otlavo pag. 407,
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>i en twalef fcellingen Hollants t'sjaers ewelic ftaende gelt dair men
y, wyh en broot om coopt , te betalen alle jaer te Mey&j en defe

„ voirfz. renten die verfekerde hy den Cappelken die die voii-fz.

J, Cappelrie befingen lal in den Gafthufe voirlz. jairlixe in te haelen

,i op lyn buys en erve, dair hy nu ter tyt in \voent , gelegen in die

a Papenlhaefc en heeft belegen op die weflzydc Heer Arent Spiker,

„ op dat noirteynde Winant die Bonghenaal* , op die oellzyde Griete

5, Louwcn I*^nt , dat fy by Claes Smic hadde. Ende defe voirfz.

3j renten die heeft meefter Jotys ghegeven toec der Capelryen be-

3, hoef, behouden den Heer fyn recnt. In kenniffe der waerheyt
j5 foe hebbcn wy defen brief open befegelt mit onfen gfietnenen ze-

55 ghcl. Ghefcreven in 't jaer ons Heeren MCCC. drie en ffeven-

3j tic-h op onfer Vrouwen dacii te Lichtmilfe.

fiet geen dan onwederleglyk bevvyfl , dat Hec Godshuis in dat jaar

zyn wezen ten vollen heeft gehad , dewyl nicmaud van een onvol-

trokke ftigtinge met fondament zodanig kan fpreken , als gfemelde

Heer Willem Gerritfz in dezelve fcabinale afte komt te doeh.

Na dat \Vy nu verhandelt Jiebben by \\ ien en v/anneer dit Gall- Hoehet

iiuis is geitigt , zoo zuUen wy 'er in de derde plaatze by voegen , hoc- ^^'*''-' ^y

danig het zelve by vervolg is aangemerkt geworden. En namentlyk
,^s"m 'e-

dat de volgende Vorften die liefdadige ftigtinge ook niet hebben ver- merkc

onagzaamt. Men vind in tegendeei, dat Vrouvve [facoha in den jaa- g^wor-

re 1417 geboden heeft, op dat het voorfz Gafthuis des te Ijeter eh '^'"'

zonder verkortinge het voordeel der elle-maaten zoude genieten , dat

niemand in den Hage en Hage-ambagt woonende , eenige wolle la-

kenen zoude uitfnyden op verkopen , ten zy hy een llalle gehuurt
hadde in de Laken-hal (</).

A COB, (Sec. ombieden en beveelen alien onfcn ghoedch luy- VerboJ

„ den en ghemeynen beuren van der Haghe en l^ynnen den Ha- ?»"J'*

,5
V ge - ambocht gefeten en elcken byfonder , dat gheenrehande

|,^fj^;','^"

5, wollen laecken buten onfen Wanthufe byderellen wt en fnyde noch m'm d^n

3, en verkope, ten fy dat fy een ftal gheheurt hebben bynnen onfen l^-'Si-'.

3, Wanthuie als van outs cuftumelyk is geweeft , en wair dat lake
]^^^l^^'

„ dat yemant hieren boven dede , die loude tieghens ons vcrbcu- uit te

„ ren drie pondt alfo dicke en menigwerven , als hy daif mede be- fiiyden

5, vonden worde ; en ombieden en beveelen onfen Eailju van der ^^q^"^'.

5j Hage 5 dat hy hier op wairde en wachte en die voirfz. boete van buiren"

5j eenen eygelycken ofneme tot aire tyt alfe verbeurt wordt , fonder '^ Gra-

j, yemand des te verdraegen , om ons goede rekeninge en bewyfinge ^y'j'^j,

55 daer of te doen, Dit fal gedueren tot onfen wederfeggen, Jn oif- huis.

55 conde &c Gegeven in den Hage op ten eerllen dach in Februario

ii Ao, XIIIIG, en kxentkn femidum curfum Curia.

Hierinne, na "tfchynt, eenige verzuimeniffc of nalatigheid' door Hetzci-

den '''^^^^^

. id) Van deze Lakcri-halle zie 11, deel van dit Weik , onder het aitikci

Lakeri'haL

J
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deG^"'.
den q^d zynde in,2;enopen , vernieuwde Hertog Philips ^aan Bourgon-

Tcnvep.' ^if Jict voorfz gebod woordelyk by publicatie van den 5-. April 14.5-3

nieuvvt. na den loop van den Hove. In dit voonegt hceft Hertog Kurd
van Bourgondie , toegenaamt de Stoutc , het zelve Gallhuis 00k
bevelligt. En dit deed insgelyks Hertog Philips van Oq/ien-

ryk 5 verleenende het gemelde Gallhuis daar van dezc volgende
adte ;

3, T)HILIJ'S van Gods genaden Eerfthertoge van Oeftcnryk, Her-

X toge van Eourgongen, van Lothryk, van Brabant, van Stier,

van Karinten , van Crain 3 van Limb. , van Luxenb. en van Geldre,

Grave van Habsbourg, van Vlaendren , van Tyrol, van Artoys,

van Bourgonje, Palsgrave en van Heneg., Lantgrave van Ellas

,

„ Marcgrave van Burgauw en des Heyligen Rycks , van HoUant , van

3, Zeelant , van Phirt , van Kiburch , van Namen en van Zutphen, Gra-

ss ve,Heere van Vriellant, op ten Windismark, van Portenau, van

3, Salins en van Mechelen , alien den geenen die defen onfen brief

3, fiillen zien faluit. Wy hebl^en ontfaen die oetmoedige Supplicatie

3, van de Regcerders van Sinter Nicolaes Gallhuys alJiier in den

„ Hacre, inhoudende hoe dat wylen Hertoge Aclbrecht, Hertogen
Philips en Carel van Bourgongen onfen Voorfaten als Graven van
Hollant,dienGodgenadich 7y,den felvenGafthuyfe tot onderhou-

denilfe van den armen en den dienften Golds aldair gegonnen en gege-

ven heblDen een Wanthuys , dat nyemand binnen den Hage-ambochte

gefeten geenrande vvollen lakeii buyten den voirfz "NX anthuyfe by
der elle wt en fnyden noch verkopen mach , ten fy dat hy een
ftal gehuyert hebbe binnen den Wanthuyfe voirfz, en waer 't

dat yemant hier en bovcn dede , die zoude tegens onfe voirfz

Voirfaten en ons verbueren drie pont alfo dicke en menichvverve

als fy daer mede bevonden vvorden , ons zeere oetmoedelic bid-

dende by den voirfz Supplianten , dat ons gelieven wille hun die

voirfz Frivilegien te confirmeren , en daer op expedieren onfen

openen Brieve. Doen te weten , dat wy die faken voirfz overge-

merkt , fonderlinge den goeden gunlte en licfde die vvy helaben en

dragen tot ten voirfz Goidshuyfc, hebben in den gevalle als boven
voir ons, onfen Erven en K'acomelingen Graven en Gravinnen van
Hollant glieconlirmeert, geratificeert en gevefticht , confirmeren

>

ratificeren en veflygen by defen onfen voirfz Brieve 't voirfz Pri-

vilegie , dair of hier boven mencie gemaickt es , indiein zy van

dien deuchdelyken geufeert en gebruikt hebben, willende en con-

fenterende dat fy daer van in dien gevalle gebruycken als fy ge-

daen hebben , alfo lange als 't ons gelieven fal en tot onfen weder-

roupen; Gevende in bevcle onfen lieven en getrouwen den Ste-

dehouder en Luyden van onfen Hade in Hollant , en alien anderen

onfen jufticieren en OHicieren , die dat angaen of roeren fal mo-
gen en eenen yegelicken van hem als hun dat behocren fal , dat fy

defe onfe Confirmacie, Radficatie en Approbatic en van all den in-

houde van defen gelyk en in der nianycrcn als voirfz es, doen la-

ten en gedogen den voirfz Supplianten rullelicjvredelicenvolcome-

lic
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lie genieten en gebruyken fouder hun te doen of latcn gefcien

eenich hinder , letfel of moeynifle ter contrarien , want ons alfoe

gelieft , des t'oirconden hcbben wy onfen zegel hier an doen han-

gen. Gegeven in ons Huys van den Hage den xni^". dach in Ju-
lio, in 't jaar ons Heeren duyfent vier hondeit zeven en fneg'en-

dch.

By mynen Heere den Eerts-Hertoge.

En was getekent,

N U M A N.

Ook hebben de Staten van Holland in latere tyden, wanneer door
de Spaanfche troublen en bezittinge byna alles in den Hage 't onder-
fte boven ^vas gekeerc en daar door een groot verloop in zaaken
geraakt , dit Galthuis wederom in zyn voorig regt van de koorn en
elle-maat herftelt, verleenende ten dien einde aan de Gafthuis - mee-
Iters den ij Julii 1577. op hun verzoek dit navolgende Apoftil (/_).

DE STAETEN VAN HOLLAND, gefien hebbendc het
advis van den Bailliu , Schout , Burgemeefteren en Gerech-

te van den Hage , mitsgaders van haerluyder Gecommitteerden

,

nelfens fyneExcellentie, hebben in aenfieninge van den hoogdrin-
genden nood ende groote benauwtheyt en behoeften van de ar-

men in den voorfz. Gafthuyfe wefende , die ook dagelycx ter oor-
faeke van den benauwden tyt vermeerderen , ende mede gefien
het vidimus van den Hove van HoUant van dato den agtften |a-

nuarii vyftien hondert vyf en vyftich na ftyle van den voorfz. Ho-
ve 5 inhoudendc infertie van zekere brieven van Odroy den
voornoemden Gaflhuyfe by hcogloftelyker memorie Hertoge u^e/-

brecht 'van Beyei-en , Paltsgrave op den Rhyn , verleent in dato op
onfer Vrouwen avondt Nativitatis A^. duyfent drie hondert vyf en
tachtich , verleent en geoftroyeert , confirmerende en vernieuwen-
de J voor foo veele in haer is 't voornoemde Odroy , de Supplian-
ten alhier gcgunt en geauthorifeert

, gunnen en authorifeeren by
defen de Koorenmaet en EUemaet, in defen geroert, te mogen
ontfangen, lichten en bcuren binnen den voorfz. Gafl;huyfe over
de geene , die met eenich koorn ofte andere waeren, die men met
der ellc ofte mate uytmeet, ter marckt fullen komen ende defelve
tot dien eynde te mogen conftringeren hare flalplaetfe te mogen
houden l)innen den voorfz. Gaflhuyfe als naer ouden gebruick en-
de den Oftroye boven geroert : ontbieden en bevelen daeromme
den Bailliu , Schout , Burgemeeileren en Wethouderen van den
Hage ende alle andere Jufticiercn en Officieren , van wat ftaet ofte

\\'efen die zyn, hun Supplianten t'eifect van den voornoemden Oc-
troye , mitsgaders de polieiTie ende 't oude gebruyk van dien te

laten en gedogen ruftelyk, vredelyk en volkomelyk genieten jfon-
Ggg der

(f) Geregiftr. in 't Refolutie-boek van de Heeren Staten van Holland enWe ft-

vriesltind, beginnende met den ijanuarii if77, f^g' 141.

35

33

35

33

J1

35

35

33

33

33

35

33

35

35

3>

35

35

3)

35

35

35

33

3)

33

33

53

33

Nader
doordc
Staten

van
Holland
beveftigt



434 B E S C H R Y V I N G

J'

35

3J

3>

33

J5

33

33

35

derhaer daerinne tecloenofte laten gefchiedcncemgcinfraclic,vcf-

hinderinge oftc belet ter contrarien , maer hun Supplianten uyc

den name van de arme miferabele perfoonen daerinne te helpen

ftercken, voorftaen en defenderen met alle hehoodyke wegen,
des mogelyk fynde ; waer op de Supplianten behoorlyke brieven

van Octroy fullen mogen verleent v\ erden.

^evle^- Ende op dat het Gafthuys in 't genicten van het zelve regt niet we-
dc pena- derom zoude verkort werden, hebben de gemekle Pleeren Staten by
liteit te- Refolutic van den xf Julii i6xf (i ), tegens dc Contravenceurs de

wan-be- volgendc peiialiteit geilatueert

:

talinge

*^"'f " /^P'^c requefte van de Meefters van St. Nicolaes Gafthuys al-

r °gt!
^

3> v_/ hier in den Hage , vertooncnde dat Jienlieden gegeven is by
Hertogh t^e/bcrt van Beycreu tot onderhout van 't voorn. Gaft-

huys de Koorenmaete en Waege , vcrlbekende , dat zekere peynen
zouden mogen M^erden geftelt tegens de contraventeurs van \
voo^fz. middel , te vveten , de verbeurte van 't Coorn

, gerft , ha-

ver en greynen en daer en boven drie gulden aen geld , is geap-

33 poftilleert;

3, De Staeten verftaen dat het regt den Supplianten ten be-

hoeve van ''t St. Nicolaes Gafthuys competerende , van een fak

tarw van drie achtendeelen een blank , van de fak rogge , erwe-
ten, boonen en gerfte,mitsgaders rent en platzaet een halve ftuy-

ver J en van dc fak haver een halven blank , devvelke in den Ha-
ge en Haeg-ambacht gefleten fullen ^^"erden , hen opregtelyk en
fonder fraude lal werden betaelt , en dat niemant van de ingefcte-

nen van den Hage en Haeg-ambagt voornoemt eenig cooren te

molen fal doen, voor en al eer van dcr Supplianten pagter ofte

collefteur te hebben behoorlyk billiet , op pene dat de gene , die

bevonden werd contrarie gedaen te hebben , en de Supplianten in

den voorfz. impoft fullen ^\ illen frauderen , zullen verbeuren op
een zak tarwe drie gulden , op een fak rogge twee gulden , en op
een fak haver dertig ftuyvers , en foo voorcs na advenant voor
elke fpecie na proportie , dat die moeten betalen , te appliceren

de eene helftc ten profyte van den aenbrenger , en de andere
helft ten profyte van den Officier. Laftende ccnen jeder hem
hier na te reguleeren.

door Niet minder was de barmhertigheid van eenige Godsdienftige lui-

particu- ^q^ ten opzigte van de gemekle armen, of liever van de zieken en

bcdftigt.
kranken in 't voorfz Gailhuis leggcnde. Want ik vinde dat eenen
Floris Claafz en Emnien zyne vrouvv in den jaare 1470 zekere lyfrente

hebbendegekoft van de Kegeerders van dit huis, ondcr anderen be-

voorwaart en bedongen hebben , dat na hun overlydcn de Gafthuis-

meellers zouden moeten koopen vier melkkoeien en die ten eeuwigc
dagen onderhouden tot behoef en lavenilTe der zieken , willende en

be-

(/) Te vinden in het Regifter der Appoindementcn van opgcmclde Staten van

Holland den zj- Julii i62.f.
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bcgerende dat de gemelde Regenten tot aankoop der voorfz kocien

/.ouden nemen en genieten veertig pondenpaycment in gelde, uit de
gereedlic goederen, diedelangftlcvcnde van hen beide metter dood
ontiuimen en nalaaten zoude ^ waar van de brief tc vinden is agtcr

het werk onder de Letter M M.
Op gelyke vvyze heeft in den jaare i5'o3. eene Lysbet Florys dog-

ter by 't koopen van gelyke rente bedongen, dat dezelve na haare

dood zoude werden genooten by Jutfrouw Barbara dogter vanlieer
Otto van Arkel'i en na haar beiden overlyden, dat de Gafthuis-mce-

fters zouden koopen twee melk-koeien , en die ook , als boven , on-
derhouden ten dienfte der arme zieken in 't zelve huis leggende , en
nog daarenboven zouden gehouden zyn te laaten doen cot troofi: der
zelve menichen eene mille op elken zondag, en agt op elken Hoog-
tyd

;
gevende de gemelde Lysbet daar toe in gereden gelde de fom-

me van cen en ^7ftig ponden grooten Vlaamfch , en dat alles , in

geval van nalatigheid of verzuimenille, onder zodanige zwaare llraf-

fe, als breeder in de ade, insgelyks hier na te vinden onder de let-

ter N N. is uitgedrukt.

Dit Gaflhuis was in voorige tyden bevoorregt met de vifTcherye vy
van de vyver van 't Hof, welke de Gafthuismeeilers in pagt bezaten, ook be-

ge\ ende des jaars daar voor in erkentenille aan de Graaft'elyksheids voor-

Kekenkamer de fommc van vier en twintig lluivers, uitwvzens de "^^S'met,1-1 o ' 1 devif-
volgendeacle: ftherye

van de

5j A Lfcio de Gafthuysmeefters van St. Nicolaes Gaflhuys armen in ^^^^."^

55 x\ den Hage den Hove van IloUant by requefte te kcnnen ge- Hof/
5, gevcn en vertoont hebben , dat fy Supplianten gcobtineert heb-

„ ben de vilfchcrye van de Vyver leggende aen 't Hof van Hollant

55 in een pachte van tien jaeren , des jaers om vier en twintich fluy-

vcrs achtervolgende 't conlent van die commiilie van de Reke-
ninge, by de wclke dcfe coUatie van oude hercomen altyds vande
Con. Majefteits wegen als Grave van Hollant geconfereert en in

„ pachte uytgegeven is , verfoekende daerom die Supplianten , dat

„ die van den Kade foude believen die Supplianten te verleenen ac-

„ te approbatoir van 't voorlz. confent van de commiilie van derRe-
5, keninge: Soo ist, dat 't vooriz. Hof om redenen vooren ver-

,. haelt en gefien d'afte van 't voorfz. confent van de commiirie van

„ de voorfz. Kekeninge,diefelve ade van confent geapprobeert heeft

„ en approbcerc die vooifz afte 't felve Hof mits delen na hare for-

me en iniiouden. Ende ten eynde hier van niemant ignorantie en
foude mogcn pretenderen, auftorifeert 't voorfz. Hof den eerften

Dcurwaerder van den voorfz. Hove hier op verfogt , dit te ver-

cundigen binnen den Hage en ter plaetfe daer hy by de Supplian-

ten verfocht fnl werden. Ende ^^oorts van Coninglyke Majefleits

wegen wel fcherpelyk een yegelyk te interdiceeren , dat niemant

wie hy fy liem en fal vervordercn ofte onderwinden in de voorfz.

vyver te viHchen dan alleen de voorfz. Gafthuysmeellers ofte heur-

licder gccommittecrdcn, en fo bevonden werd contrarie defcn te

doen , fal verbeurcn die fomme van thien ponden , daer van een
Ggg z deef
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J, dcel comen fal tot proffyt van den Ofticier , een dcel tot proifyt

5, van den acnbrenger, en 't derde deel tot protfyt van 't voorlz.

Gallhuys. Gedaen binnen der llede van Delft den zo April 15-73.
J5

Eindelyk kdmt nu in de vierde plaatze in te zien, voor wien het

zelve Godshuis is opgeregt. De Hecr Bor (want vroege Schryve-

rcn maken zelfs geen het minfte gewag \ an deze bouvi^inge ) zegt ter

aangehaalde plaatze, dac het voorl'z Cjallhuis door Hertog Aelhrecbt

geftigt zoude zyn voor de Hovehngen en andcre tot armocdc ge-

raakt zynde Suppoollen. En alhoewel het zelve by hem in dezer

voegen werd ter nedergeftelt , zondcr eenig bewys, zoo is nogtans

mync meeninge niet, om dit zyn zeggen in t geheel tegen te fprec-

ken , nadien eene ftandvalUge ovcrlcveringc en de jegenswoordige

benaminge van 't Suppoosten-Gasthuis zyne uitdrukkinge be-

vcdigen. W'elk gevoelen nog nader kan werden opgeheldert , als

men daar'jy aanmerkt, dat hec voorfz Gaithuis niet is geftelt gewor-

den onder de adminiltratie of toezigt van de Magillraat van den lia-

ge, maar onder die van des Graanelykhcids Rentmeefter van Koort-

holland als opperlie Kegent , en dat daarby altoos zyn gevoegt vier

andere pcrzoonen , die doorgans alle zyn Hovelingen , dat is zodani-

ge , die het Hof van Holland hebhen tot hunnen dagelykfchen Kcg-

ter, en-, met tegcndellinge van de burgerye, tans Suppooften van den

Hove genoemt werden Zoo als 00k het Gaithuis zelf in regten

betrokken werdende , zulks gefchieden moet , met voor den gerech-

te van den Hage , maar voor den Hove van Holland. Dog wy zul-

ien niet te min hier opgeven eenige bedenkelykhcden , welke ons

ten hoo2:ften in tvvylTel brengen, of wcl eigentlyk het voorgemelde

Gaflhuis" voor de Hovelingen is geftigt.

Deze beltaan , onzes oordeels , hierin , dat onder de brieven van

het gemelde Gallhuis ( immers voor zoo verre zy ons bekent zyn )

geen een werd gevonden , waarin ecnigzints van Hovelingen werd
vermeld, 't zy men inziet den brief van Hertog Aalbert zelfs , waar

by hy in den jaaie laS) het Gafthuis begiftigt met de kooren-maat

,

waag enelle; ofookwel den brief van denAbt vanMiddelburch j^),

waar by hy ui den jaare 1401 bewilligt in 't bouwen van het voorfz.

Gafthuis en de Kapel ; 't zy men naleell: de Aftens betreffende de

voordeelen by laatere Graaven of 00k by particuliere perzoonen aan

het zelve Gaithuis gegeven ; alle dezelve fpreeken in 't generaal maar

van zieke en kranke menfcheti aldaar te bedde leggende , zonder

daar ontrent eenige uitzonderinge te maken.

Wat nu aanbelangt de Helling , welke zommige (/?) tot bevcfliging

van 't gevoelen van den bovengemelden Schryver maken , dat , na-

melyk het voorfz. Gajihids niet is gejielt ge^jjorden onder de admhiijlra-

tie oftoezlgt van de Magiftraat van den Hage , maer onder die van

des Graajfeh'kheids Rentmcejler van de Domeinen van Noortholland

,

die met de Regenten , nevens hem geajfumecrt , feenemael independent

van

(g ) Hier na te vinden onder dit Hooftdcel.

{h) Zic hec Berigt van den Hove, pag. 14.

H
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'vati de reger'ir:ge van den Mage is. Daar tegen 7oude men wederom
konnen te gemoet voeien deze twee zaken ; eeriklyk , dat de Rent-

meeller van Noortholland over het zelve Gafthuis wel is Super-Re-

gent, maar uit geen andere hoofde, a]s om dat het gemelde Gods-
huis een Graalielyksheids Lomein is , devvyl liet zelve eertyds by
den Graaf is geitigt, en waarvan de fucceiTive Graaven altyd opper-

Ite Fundateurs en CoU.iteurs zyn gebleven, zoo als blykt uit de con-

firmatien die de refpedive Rentmeeilcrs in der tyd hebben gegeven
op de biieven, waar mede eenige parciculiere perzoonen liet voorfz.

Gafthuis hebben begiftigt (/). Want indien vaft zoude gaan , dat

het voori'z. huis een Suppooften Gafthuis zoude zyn , om dat de
Kentmeeiler van Noortholland daar over Regent is , zoo zoude no-
toirlyk moeten volgen , dat alle de Jiuizen , publyke gebouwen , enz.

waar van de voorn. Kentmeefter adminiftrateur en toezigter is , ook
zouden moeten werden geconfidereert voor de Hovelingen of Sup-
pooften gebouwt , en tot hun gebruik te zyn ; 't welk wy niet gelo-

ven dat by iemand zal konnen werden gefuftineert.

Maar ten tweeden , abuferen zig merkelyk die geene , die zouden
willen beweeren , dat de beftieringe van dit Gafthuis zoude geftaan

hebben, boven en behalven de Rcntmeefter van Noortholland, on-
der het gezag van perzoonen , die t'eenemaal onafhankelyk zyn van
de Magiftraat van den Hage ; want of wel jegenswoordich het zelve

w'erd geregeerd by Suppooften van den Hove, of zodanige andere
aanzienelyke luiden , die door hunne ampten t'eenemaal zyn gediftin-

geert , zoo is nogtans ons uit verfchcidc publieke aftens gebleken,

dat dit Gafthuis eertyds even gelyk andere Godshuizen in den Hage,
hcefc geftaan onder net heftier van perzoonen t'eenemaal de Magi-
ftratuure van den Hage onderworpen {k). Tot loeveftiging van dit

ons zeggen, zuUen wy alhier maar byljrcngen eenen l)rief, die, on-
zes oordeels , genoeg zal zyn , om aan te toonen , dat in^en jaare

1581 de adminiftratie van 't voorfz Gafthuis is aanbevolen en toever-

trouwt geweelt , niet alleen aan perzoonen den Hage onderhoorig,

maar zelfs aan Leden uit de Regeering van den Hage beftaande

;

want in den gemelden brief komen ons voor als Gafthuismeefters

,

Vrank van Mojakn , Adrtaen Schreve/fz , Cornells IVielant en Fieter

Jan/z Kinderen , zynde de eerfte geweefl Schout van den Hage , dc
tweede Schepen en Burgemeefter , de derde Schepen (zelfs in den
gemelden jaarc 1581) en de laatfte Rentmeefter van de goederenden
H. Geeft-armen alhier toebchoorende. De woorden van deze ade
zyn deze : G g g 3 „ Wy

(i) Zie hicrna Bylagcn MM. en NN.
{k) In den jaure if78 waren Gafthuismeefters van St. Nikolaas Gafthuis , en

te gelyk Leproosmeefters van den Lcprooshuize of St. Cornelis-kapcl aan 't Sicken

buiten den Hage, Wilktn tianncman, Claas Janfz^ Joachim Robbrecbtfz en Cor-

nells Lis Maartenfx , als te zien is uit de origineelc aftens beruftende ter laatftge-

melde plaatze J zynde dc eerftgemelde Rentmccfter-Gcneraal van Nooitholland,

en de drie laatftgenoemdc onbctwiftclyk burgers en inv/oonders van den Hage.

Zie verders hierna de lyil dcr Rcgenten van dit Huis , waar uit mede blykt , dat

de eerfte aldaar genoemde Rcgenten meeft alle burgers en inwoonders van den Ha-
ge zyn gewccft.
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5, \Vy Jacob Adriaenfz en Aernt van 'Jiitphaes^ Schepenen in den

55 Ha^e, doen cond alien ludcn, dat voor ons gecomen en gecom-

5
pai^ert zyn JVtllem Hcniiieman Jientmr. (jenerael van NoorthoUant

5, en overzulx Opper-voocht van J^t. Nicolaas Gufihuis alhier, mits-

„ gaders Frank -van Mojalen-) AdrUian Schre^cel^z^ Cornells Wjelant

en Pieter Janfz Kinderen , Cjalthuysmeefters van 't zelve Gall-

huis en bekenden gcccdcert en i..ctranfporteert te hebben , cederen

en tranrportcren mits defen aan dc li. Geeltmeefters binnen den

35 Hage drie jaarlixe Losrente-brieven &c. Den 13. Julii A^. XVC.
5, twee en tachti.;.

Wy zoudcn alliier nog wel mccrdcr bewysflukken van vroeger en

kater jaaren konnen byvoegen , maar oordeelen het zelve onnodig te

zyn, devvyl ons inzi^t allcentyk is gcweert, de redenen over en \ve-

der tegens elkandercn op te wegen , cm te doen zien, dat eene

zaak, \velke men zoo polity f en eenparig valtltelt , nog wel eenige

bedenkkelykhcden of tcgenwerpingen onderworpen is. Indien de fun-

datie-brief nog voorhanden was,ongct\vyffelt zouden de voorgcmclde

i-aiionncmenten moeten I'til ftaan ; en derhalven wil ik nieniiind ^'er-

gen het een of 't andcr aan le nemen , maar in tegendeel liever o\cr-

laaten aan ieders onderzoek , om daar van tc geloven , 't gcen hy

meent befc met de waarheid of immers waarfchynlykheid over

een te komen,
Dit is nogtans zeker, dat'er hedendaags meer gemeene luidenjcn

voor al vrouwsperzooncn of immers burgers , \\'elker tydelyke zaa-

ken wat verder verloopen z^n als wel hunne noodzakelyke nood-

druft vereifcht, in 't voorfz Gafthuis gevonden worden (/) , dan

wel Suppoofcen , voor -uien men zegt het eigcntlyk geftigt te zyn.

Niet te min zoo ziet men daar een byzondere en afgeflote kamer , en

daar nevens een i^ibliotheek , hoewel tans van \\'einig belang , voor

verarm^ Advocaaten.
DeFif- Wanneer in den jaare 1^95- , de Advocaat-Fifcaal Mr. Matth. de

door't Hertog , door het Hof gelaft wierd om onderzoek te doen, ivat

Hofge- regt de Suppoojien van den Hove tot het vooifz Gajihuis zoiide compe-
lail te

/f;v;; , hecft in September des zelven jaars van z} ne ondervindingc

zoeicen, verflag doende , vcrklaart , dat hy gecne brievcn van fundatie of

watregt concelTie van dit huis heeft gevonden , en dat 00k de GallJiuis-

dcSup- mecftcrs betuigden dezelve 00k niet gevonden te hebben , alleen daar

tothe^t" '^y vocgende de woorden van den Hecr P. iior in zyne Nederlandfche

voorfz riillorien, die wy hier vooren flukswyze hebbende aangehaalt, al-

Gafthuis j^^^j. ]^ \ geheel zullen uitfchryven. „ Nog zyn eenige andere Gods-

\tm.^' 3> huizen alhier in den Hage , en onder anderen by Hertoghe Ael-

„ breiht van Beyeren , Grave van ilollant, in den jaare \-^S7 gefun-

5, deert St. Nicolaes Gaflhuis , alwaar zeker getal van oude mannen

5, en vrouwen , die geen middelcn hebben om te Icven , in haere

55 oude dagen eerlyken van alle nooddruft ondcrhouden worden;

5^ vvelk GaVthuis by den Grave van Holland met ichoone goederen

„ na

(/) Jegenswoordig \verd;n in dit Gafihuis ondeihouden i(>. Vrouwen en 17.
'

manlpeiiooncn , bchalven de Binncmoedcr en 2. dienftmeiden.

1

I
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,j ha dc gclegentheicl van dicn tyd begiftigt is geweeft , en ondcr

J, andcren medc met hct Corenhuis en Wage , enz. Ende heeft de

3, voofrz Grave 00k gcwilt , dat voor eerji die Sitppoojien en Dienareii

3, van den Ho've, die daitr ongeluk ojte anderzints mochten tot armoede

5, geraken , in dit vooij'z Godsbi/is zoiiden iverden onderboiiden. Zyn-
dc in dezen remarquabel , dat de voorn. Bor terzelver tyd , als hy
dat Ibhreef 5 was Kentmeelter Generaal van Noortholland en over-
zulx Oppergafthuismeerter.

Onderde llukken betreffende hetvoorfz Gafthuis, door den voorn.
Fifcaal by 't doen van zjn vcrJlag aan den Hove overgelevert , vin-

den wy eene ade , welke ten opzigte van het regt dcr Suppooften
tot het voorfz Galthuis van aanmerkingc is, zynde dezelve getrok-

kcn uit een der Regilters van Appoinftemente , beruftende ter

Graaffelykheids Rekenkamer ( w ) j welke acte wy gevolgelyk alhier

zullen opgeven.

Aae
nopende5, /^P huyden den 20 February 1(^31 fyn alhier gecompareert

55 V^ Thomas njan Cajfiopyn , Dirk Gool en Mr. Johan van den An- "^ctTe^t

„ del:^ als Vaders en Regenten van Sc. Nicolaes Gafthuys in den Ha- vande

,j ge , en is henlieden ter prefencie van den Rentmeefter Generael ^uppoo-

35 van Noortholland, Jonathan van Luchtenburch, als uytten naeme denHo*-

5, van de Graeftelykheyd Superintendant van den zelven Gafthuyfe ve,

,5 aengefeyt , dat men op verlbek van eenen Philips Jansz. over de
3, 14 jaeren aen den anderen Meefterknegc geweelt hebbende van de
„ Smit van den Hove, en die nu tot den ouderdom van 61 jaeren

3, gekomen zynde zynen eenen arm Jiadde gebrooken , verftonde ,

35 dat de zelve Fhilips Jansz. in 't voorfz. Gallhuys zoude ontfan-

55 gen worden. Dacr op by henl. gcantwoort wierde 5 datter egeene

35 plaetfe voor mansperlbon open llonde 5 doch datfe te vrede waren
35 den voorfz. Philips Jansz. weekelyks te doen geven eene gulden

,

55 geduyrende ter tyd en wylen toe hy in 't voorfz. Gafthuys foude

35 vvefen geaccommodecrt. Hebbende voorts ( des vermaent zynde)

35 verklaert , dat fe voor den toekomenden tyd altyd een plaetfe

5, voor een man en vrouw in 't fclve Gafthuyfe open fouden fien te

„ houden , en de Suppooften voor de burgers prefereren. Datfe

3, mcde te vrede waren met defeKamereen den voorn. Rentmeefter

„ in 't ftuk van de regeeringe van ^t buys goede correfpondentien te

5, houden, gelyk fy lieden altyds ovcrbodich waren geweeft , en als

„ eenige plaetfen quamcn te vaccren , met gemeen advys dezelve

„ aen ecrlyke luydcn , invoegen als voren, te vergeven. Adhim ten

3, Burele van de Camere van de Rtkeninge in den Hage , ten dage

53 en jaere als boven.

Ook heeft Hertog Aalbert ten dienfte van 't zclve Gafthuis nog Kapei

geftigt eene Kapel , ftaande regt over het voorfz. Gallhuis. En op
he^Gail"!

dat beide deze gebouwen hun volkomen bellag mogten hebben, huis,"

heeft <ioor

(w) Geextrahccrt uit het clfde Rcgifter van Appointctnenten , beginnendc I

i62j-, en aldaar yi;'/. 320. vajo.
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Hertog heeft hy volgens de kerkdyke regten en gcwoontc te dier tyd van

^dVrf* ^^^ -^'-''- ^^" Middelbirrch des?£lfs toellemming en goedkeuring
^ daar over verzogt , vvaar in de Abt niet alleen heeft bevvilligt , maar

nog daar en bovcn vergunt, dat de voorfz. kapel zoude vocren eene
klok (//) , waar van het fpitsje of toorentie overwcinige jaaren nog
in wezen is geweclt , en dat ook in de zelve kapel zoudc mogen
werdengefundeert eene kapellanye van drie miflen ter vveeke , waar
van hy aan den gemelden Graaf dezen volgenden open brief heefc

verleent :

De Abt "jriTlLHELMUS DE T>EOSy permijjlone div'ma Abhas Mo.

Mkldei- '^ najlerii beate Marie Middelburgmfis , ordints Tremonfiratenjis ,

buret! TrajeBeriJis 'Dyocejis , ad univerforum notttiam deducimus per prefentes^

bewii- quod nos ad illtiftris Trincipis Alberti Comitis ^li'alatini Rent , Bava-

oprech-
^'^ 'Ducis , Hanonte , HoUandie & Zelandie Comitis ac Frifie T)omini

ten van't & Nobilis T)uxiJJe file Margaretae de Cleve ac fpeclabilis viri Wil-
Gafthuis hehni Comitts de Oeftervant filiiftii dileBt petitionevi & requijitionem

IcapeT"
tnevitabilem anniiimus & confentimus ac tenore prefentium confentimus y

klok ,' at homines & Chrijii fideles infra limites ville & Tarochie noftre de Ha-
kapelrie ga degentes ^ morantes quoddam Hofpitale cum Oratorio five CapeHa

miflen^
^»w Campanali ad ufiim Chrifii pauperum ac aliorum ad idem Hofipitale

weeke- feu Oratormm conjiuentium in eadem villa adificare , confiruere & erigere

lyks. ^ in diBo Oratorio five CapellaCapellaniamt perVresbiterum ydoneum
regendam cjr gubernandam de eortim bonis & elemofinis fundare & dota-

re valeant isi pojfint , Confiencientes eciam quod di^i homines 6" ChriHi

fideles prefiati Hofipitalis & bonorum & reddituum eorundem ad ufium

Chrifii pauperum habeant difponere per fie vel alios quibus hoc duxerint

committendum
, Jure tamen 'Patronatus fieu prefentandi Sacerdotern pro

tempore ad fiepe di^um Hofpiiale quociens ipfum vacare contigerit nobis

& fiuccefioribus noflris cum integritate refiervato. ^lem vero Sacerdo'

tem cum debita devocione ad mifiarnm felempnia interpofitis diebus ter in

ebdomada tantum celebranda., quantum in nobis eft in Domino licentia-

mus ; Omnibus attamen Juribus 'Farochialibus in 'Decirnisi Trimiciisy

Oblationibus , Obventionibus , fruflibus & proventibus folitis & confiue^

tis univerfis a Canoneftatutis Trovincialibus & Synodalibus ac aliis quO'

rumlibet de csr ex Villa & Varochia de Haga predihis nobis competentibus t

nobis , fiuccefioribus noflris & Ecclefiie noftre Tarochiali in Haga illibatis

fiemper & f'alvis : Adicientes^fii per novitates aliquas veI alias qualiter-

cunque contra premifta feu premifforum aliquod attum fia&u7n fuerit &
attemptatum i ex tunc ficuti ex nunc premijfia& ipfiorum quodlibet defia^o
(icuti & quemadmodiim de jure pro infe^lis haberi volumus & tencriy ha^
rum nofirarum teftimonio literarum figillo noftro munitarum , A'. Domini
miUefiimo quadringentefimo primo menfis Marcii die undecima.

In

(«) Dczc klokke diendc ook in gcval van brand, zoo als onder andcren uit het

volgende artikcl van de Ordonnantie op de Buur-vvaake van den \C. April if/i
te z:en is. „ Gebiedcn voorts , zoo wanneer in ofte ontrcnt den Hage eenigen

„ brant gcbcurt (dat God verhucden wille) dat men niet dan St. Nicolaas Gaji^

„ buis clocke clcppen en Jal , op corrcftic als vooren , endc in tyde van node van

„ vyanden dc giootc clocke.



VAN 's GRAVEN.HAGE. XlII. HooFxst. 441

In deze Kapel heefc de gemelde Hertog kort daaraan, namelyk in

denjaare 1402 doen overbrengen de kapellanyC) welke eenen Air.

Joris eertyds gefundeert en begiftigt hadde op 't H. Kruis vkaar in

de Parochie-kerke van den Ha^e , waar van hy gifter en collatcur

was, omme dezelve ten eeuwigen dage aldaar verdient te werden,
ten einde de zieken in 't voorfz Galthuis leggende , in huhne ziekte
des te beter en gemakkelyker de mis zouden mogen hooren en hun-
nen godsdienft konnen plegen , gelyk breeder uit de volgende ado
is bJykende.

3)

3J

AELBRECHT, (Sec. doen cOnd alien luden , want Mr. >-
775, die in voirtyden onfe Diener en Huysgefinde was , doe

55 hy leefde , binnen der Parochyen van den Hage ftichtede en do-

5, teerde een eewige Capelryc , dair wy en onfe Nacomelingen tot

35 ewigen dage die ghifte of hebben en gebruiken fouden, die welke
55 Capelrye w\ voirtyts gegeven hebben Heeren IVilkm Ger^tsz 1 rief-

,5 ter, die die noch hudens dages heeft en befit, en die tot fommi-
55 gen tiden verdient heeft en heeft doen verdienen in der Parochi-

,5 kei ken van der Hage en tot zommigen tyden in onfer Capellen in

5, onfen Hove aldair, alfo hem des ghenoechde, foo hebben wy om
Golds wille den Gafthuyfe in den Hage en den zieken die daer in

leggen fullen t want aen den felven Gailhuys corteliken een Capellc
getymmert is , dair in dat Gafthuys van finen goeden niet m.ach-

tich en is een Capelrie te funderen en te maken , alfulke gracie ge-
daen voir ons en onfen nacomelingen , en hebben geconfenteert

en geordineert , confenteren en ordineren mits defen brieve , bi

confente en wille van Heeren IVillem Gerytsz voornt. alfe beiitter

op defen tyt der Capelrj^e voirfz, alfe dat men die felve Capelrye
voirs an tot eewigen dagen verdienen fal in den Capellen des (Jall-

huis voirfz , gelyc men die fculdich is te verdienen ende men tot

hair toe die anders wairverdient heeft, op dat die fiek.cn ^ die in den

mirfz Ga/ibuyfe leggen fii/Icn ^ in hoirre ziekten mifle horen en on-
fen Heere God dienen mogen ; Ende want wy den voirfz Gaft-

huys dit vafte en geftadc houden willen en gehouden willen heb-
ben tot eewigen dagen voir ons en voir onfe nacomelingen , foe

hebben wy van onfer rechter wetenheyt onfen zegel an defen
brief gehangen. Gegeven in den Hage op Sinte Matthys-avond
Apoftel in 't jaer ons Heeren dufent vier hondert en een na lope

van onfen Hove.

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

>3

33

33

3*J

33

33

33

Hy heeft deze vicarye in de voorfz kapcl by eenen laateren brief

nog nader bekragtigt , en vermits hct overlyden van Heer Willem
Gerritsz. , die daar van de laatfte bezitter was geweeft , dezelve te

bedienen gegeven aan Pieter IFillemsz uit den Broek , zynen klcrk

en huisgenoot , met zulke vrugten , baaten en profyten , als de voor-

gemelde bezitter daarvan hadde genooten; uytwyzens den brief daar

van zynde van date den ix April 1404 luidende in dczer voegen:

AELBRECHT , bi Golds genaden Falensgrave op ten

Ryn, Hertoge in Beyeren , Grave van Henegouwen , &c.
Hhh „ Want

DeKa-
pellanye

lioorMr.

Joris in
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lligcvan

cianrinde

voorfj

kapel

over^e-

bragt.

3J
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44^ BESCHRYVING
dien aan

Fitter

lemtt,

u'tt den

Broek.

,5 Want mcyfter Jorys die onfe Dienre en Huysgefmde was , binnen

der Parochien van der Hage Itichte en doteeide een eevvige Ca-

pelrie dair wy en onfe Nacomelingen tot eewigen dagen die ghif-

„ te of hebben en ghebruyken fuUen , die weike Capelrie wy voir-

5, tyds gegeven hebben Heeren JVillem Gheri-ytsz l^iiefter, die die

„ Capelrie tot fommigen tyden verdient heeft en heefc doen vcr-

5, dienen in der Parochie-kerken van der Hage , en tot lommigen
5, tyden in onfen Capellen in onfen Hove na lyne genuechten, over-

,5 'mits dat fi tot delen dage toe niec geconfirmeert en is gewccft

;

,j Ende want in den Capellen des Gallhuys van den Hage geene

Cappelrie fundeert , doteert en confirmeert en is , foe heljbcn wy
ter eeren Golds en zalicheyt der zieken (Ue dacr in kggen j'ulkn -,

voir ons en voir onfe nacomelingen geordincert en ordineren mit

„ defen brieve , dat men die felve Cappelrie voortaen tot evvigen

3, dagen verdienen fal in der Cappellen des Gallhuys voirfz, , gelyc

3, men die fculdich is te verdienen na wille en ordinancie Mecilcr

5, 'Joi'V voirnt. Ende dele Cappelrie , die nu open is en vaceert bi

„ dode Heeren Willem Gerytsz Priefter , die laitlt beiitter van den

5, Cappelrie voirfz was , hebben wy gegeven en geven puerUcken om
Golds wille Pieter Wilemsz nit den Broec Clerc , onfen Dienre en

Huysgezinde, mit fulken vruchten, nutfcippen, vervallen en pro-

fyten als dair of comen fullen en fyn voirfaten dair of gehadt heb-

ben , En bidden onfen lieven Neve die Biifcop van Utrecht , dat

hi defe fundacie en ordinancie confirmeren en Pieter onfen Dienre

voirfz. inftitueren wilde. In oirconde ike. Gegeven in der Hage
op ten twalefften dach in Aprille in 't jaer ons Heeren M. CCCC.

5?

55

55

55

55

55

35

35

35

5, en vier.

Deze
kapel

nader-

hand tot

een ko-

ren-huis

en de

Waag
gemaakt

Is einde-

lyk aan

de Ma-
gillraat

verkogt.

In laater tyd, wanneer de gezuiverde Godsdienft alhier tc Lande
was doorgedrongen en dat de meefte Godshuizen en geeftelyke ge-

ftigten tot byzondere dienften wierden verandert , is deze kapel tot

een Koorenhuis gemaakt en daar bygevoegt de Waage ( o ).

Naderhand hebben de Regenten van 't voorfz. Gafthuis dezelve

kapel met het regt en gcregtigheid van de Waag op approbatie en
ratificatie van haar Ed. Groot Mogende aan de Burgemeefteren van

den Hage ten behoeve van het gemeene lichaam van den Hage ver-

kogt en opgedragen onder zekere conditien en voorwaarden bree-

der vervat in den volgenden brief voor Schepenen den lo Julii 1615"

daar van gepalleert.

ASevan
kooP
van het

Kooren-

huis en

Waage

J, \T7Y Joojl Dedelen Cornells Jacobs^, van Wouw , Schepenen In

., W 's Gravenhage oirconden eenen yegclyken, dat voor ons ge-

5, komen en verfchenen zyn Pieter Bor, Raed en RentmeelbrGene-

„ rael van NoorthoUand als opper-Gafthuysmeelkr van St. Nicolaes

„ GalUiuys alhier , Tibrant van Rysbergen, Thomas van CaJ/iopyn,

(#) Bor, Ntdtrl. Hift. IXi>oek ef'tjtufT lfj6. pag. 14}.
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„ Mr. Harmen VerbieSi Advocaet en Hugo 'oan Luchtenbiirg ^ mede metdes-

„ meellers van 't zelve Galthuys , ende bekenden in conformitc van ^"^'^^ ^^*

„ 't accoord met de Ileeren Sellout , Burgemeelteren en Kegeerders \S\.
,, van 's Gravenhagc den 14 April laetftleden aengegaen eV:de ge-

,, maekt , micsgadcrs de approbatie en ratiticatie van de Ed. Gr.
„ Mog. Heeren Staten \an Holland en Weftvriefland daerop ge- '

„ volgt 5 van dato den $ Junii 1615- , ons Schepenen vertoont en
„ geexliibeert , wel en vvettelyk verkogt en ovcrgediagen te heb-
„ ben, 200 als iy verkoopen en overdragenby delen,in vryen rech-

„ ten eygendomaen de voorn. Heeren Schout, iiurgemeeltcren, en
,, Kegeerders van 's Gravenhage , ten behoeve van 't gemeene Cor-
„ pus aldaer, het Coom-huys fiaende op de inarkt ^ met de huyfingc

„ daer weftaenftaendc, bewoont werdende by Aiartynje fansdoch-

„ ter vroetvrouwe metten gront en alle 't geene daer aen acrt en na-

5, gclvalt is 5 met al den aencleve en dependentie van dicn , als

5) Itraetgelt
,
't fchoenlappershuysje, ii-aegbiiysje , en de recognitie van

„ de pompe , mitsgaders alle de geregtigheyd en gefagh van \ felve

55 Coornhuys , ook mede met het reclit en gerechiigbeyd van de IVae-

„ ge^ binnen den Hage en Haegambacht , Scheveninge daer onder
35 begrepen , door gifte van wylen Hertoge Aelbrecbt van Beyeren

3, als Grave van Holland henluyden vergunt , en dat in iulker voc-

55 gen en manieren als 't zelve tot noch toe by 't voorfz. Gafthuys

3, gepollldeert en gebruykt is geweell 3 en daer toe al fulken rechc

33 en gerechtigheyt als 't voorfz. Gafthuys heeft tot de Jialle in de

33 Sak 5 alwaer de huysluyden werden geaccommodeert met haer

35 paerden en anders , alles niet ter wereld uytgezondert dan 't gee-

„ ne hier na geexprelTeert werd, en behoudens den Heer fyn recht,

33 en dit op de conditien en voorwaerden hier na verklaert , als dat

,3 het vooriz Gafthuys ten eeuwigen dagen genieten en behouden fal

3, (in plaetfe van d'overmate, op elke zack van drie achtendelen,

33 ten minften anderhalve kop , of daer voor twee ftuyvers ) van de
33 zak tarw ecn blank ; van de zak rogge , erweten , boonen ende

3, gerfte ; mitsgaders van elke zak plat en ront zaet , als raepzaet

,

,5 koolzaet, kennipzaet, kleyn zaet en diergelyken ("onder de gene-

,3 rale denominatie van greynen niet begrepen ) een halve ftuyver ,

33 ende ^ an een zak haver een halve blank , ende dat van alle de

53 greynen die alhier in 's Gravenhage en Haegambacht verkoft
,
ge-

3, lleten en geconfumeert fuUen werden , van waer dezelve ook van

35 daen komen , mitsgaders ook dat men voor meel van dezelve grey-

35 nen, ''tgunc van buiten alhier gebragt word om te verkopen , en

;3 geconfumeert werd, gehouden werd te betalenals vooren, in voe-

„ gen, manieren en conditien 3 als de voorn. Gafthuysmeefters ten

33 prof3^ten van den armen van den zelven Gafthuyfc, metten Schout,

.

3, Eurgemeefteren en Gerechte van 's Gravenhage, totgeryf van de

33 gemeene burgeren en ingezetenen van 's Gravenhage , Haegam-

3, bagt en vrecmde koopluyden , die alhier zouden begeeren te fre-

3, quenteren, op den 14. April en den 10. November i6ix provifio-

„ nelyk voor den tyd van ticn jaeren geaccordeert fyn geweeft , de

3, approbatie van de hooggemeke Heeren Staeten van Hollant en

33 Weftvrieslant , mitsgaders authorifatie derzelver ommc de onwil-.

Hhh z lige
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,5 lige by parate executic daer toe te conftringeren , daer op gevolgt

35 den 1 6. December 1613 , zulks dat 't zelve provilioneel accoort by

53 defen verltaen werd voor een eeuwig accoort te iuUcn verllrek-

55 ken. Dat voorts de voorfz Magilhaet van 's Gravenhage tot ha-

55 ren lafte fullen nemen, als fy doende zyn by delen, de huyre van

55 deW aeg nog loopende en expirerende Aley i6i6,mics genietende

„ de huyre van dien, of lullcn mette huurders dien aengaende mogen
55 hancielen 5 ziilx zy in redelykheyd raetzaem vinden 5 en dat buy-

55 ten kolten van 't voorn. Galthuys. \'an gelyken luUen fy Fauhis

55 Aleyts moeten laten volgen de huyre van 't Coornhuys , omme met

,5 fyne crameryen in beyde de kerkmiflen voor te mogen flaen 5

5, mits genietende de huure van 14 gulden jaerlyks , of lullen

,5 hem andere plaetfen vergunnen ofte met hem accorderen, zulx

,5 zy raetfaem vinden fullen; gelyk fy mede de folder van de ftallin-

5, gen in de Sack fullen laeten volgen aen de huurder van Mey i6ij

55 af noch een jacr 5 mits genietende van huurre i6 guldens. Heb-
55 ben nocii de voorfz. JMagiUraet tot haren laften genomen ''t geen

55 Lyn 5 't vifchvvyf 5 haer leven lang is verhuurt , te weten , 't ge-

55 bruyk van al fulke plaetfe van dc Itraet 5 als haer is geaccordeert

,

5, met hct huysje , daer fy de manden in fet , ofte fullen haer daer

55 vooren contentement moeten doen , fulks fylieden in redenen be-

55 vinden fullen te behooren. Gelyk mede defe thaeren laften geno-

5, men hebben 3 1 ftuyver sjaers , die \ voorfz. Gafthuys moet uyt-

55 keeren van de voorfz. ftallinge in de fak aen die van den H. Geeft

5, alhier. Van welke voorfz. koop en overdragte de voorn. Gaft-

35 huysmeefters comparanten bekenden al wel voldaen en betaelt te

55 w efen , den laetften penning met den eerften en dat met een ren-

„ tebrief van 115-6 : 5 : vrygelt \ jaers, by de voornoemde Heeren

,5 Schout, Burgemeefteren en Kegeerders van 's Gravenhage ten be-

,5 hoeve ^ an 'c voorfz. Gafthuys verleden , welke renten fullen mo-

35 gen werden geloft tot believen van de Heeren koopers tegen den

5, penning feftien , en dat met duyfent guldens teifens wel meerder

,

„ maar niet minder , mits drie maenden van te vooren denuntieren-

3, de en opfeggende , op dat de penningen bequamelyk ten profyte

35 van 't voorfz. Gafthuys mogen werden beleyt. Alles ter goeder

35 trouwen , defen ten oirconden verleden in 's Gravenhage op den
„ 10 July 1615-.

En was ondertekent

,

H. V. ZUYDERVLIET.

En It- Zedert heeft ""er de Magiftraat een Vleefch- halle van gemaakt

,

^g'^'"' welke voorheen ftond op den oofthoek van deHoogftraat (p),waar

Vleefch- van het Halftraatie zynen naam bekomen en tot nog toe behouden
haiiejje- heeft •, welke oude \'leefch-hal daarna is verkogt en in bequaame
^^^^^^' woonhuizen verandert.

Her-

(p) Zie de kaart van den jaare i fyo. No- 40. en 00k hier na onder het Hooft-

ftuk van de publyke gebouwen , behoorcnde tot den burgerlyken flaat , artikel

Vkefcb-hal.
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Henog :J^!brecht , gelyk wy hier vooren hebben verhaalt , hnd
dit Garthuis begunftigc met het regt van de Waag lot onderhoud
der arme menfchen in 't zelve woonende. Dit regt hadden de Gaft-

huismeel'ters door hunne Dienaars en Loden altyd laaten waarnetnen
en bedienen tot den jaare xsS'^-> wanneerz,y bevindende dat de "W'aa-

ge dagelyks hoe langej- Jioe meer verlicp , zulks dat gefchapen ware
te niete te komen , tc rade wierden dezelve aan den meellbiedenden
in 't openbaar te verpagten , vvaar toe zy van den Hove van Holland
het volgende Placcaat vervvierven

:

55

3J

3>

3J

»

le Heere van Beveren , fDa/i der Fere , VriJJingen , Broiiwers-

haveiii Duvelatit 1 &c. Stadhouder Gcnerael d'eerlte en an-

dcre Kaden des Keizers over Ilollant, Zeelant, en Vrielhint, den
eeriten Deurwaerder van der Camere van denUade in Ilollant ofte

5, andere Officieren hier op verfocht, faluyt: Alfoe die Meellcrs van

5, St. Nicolaes Gafthuys alhicr in den Hage ons vertoont hebben,
5, dat 't Iclve Gafthuys tot onderhoudenifle der armen menfchen, al-

,, dacr by hoger memorien liertoi^e Aelbrechts vanBeyeren-, alsGra-

35 ve van Ilollant en fondateur van den felven Gafthuyfe , gegunt en

,, gegeven es 't recht van den Wage biniien den felven van den
5, Hage en Hacch-ambocht, ^\elkeWage deMcellers van den voorn.

„ Gafthuyfe in der tyt geweeft fynde altyts hebben doen bevvaren

5, en bedienen by de dienaren en boden woonende binnen den fel-

ven Gaflhuyfe, en na dat fy dagelycx bevindendat deurlulk doen-
de hoe langcr hoe meer de felve Wage gefchapen ware tc niete

te comen , omme 't welke te verhoeden en defelvc vvederomme
in elTe tebrengen, hebben dievoorn. Meeflersbygoctdunkenen bc-
lievcnvan den Kentmeefter Generael van NoorthoUant , met mal-
kanderen gefproken , dat fy luydcn wel in meninge fouden fyn
dcfelveWage van nu voortaen,omme tot onderhoudcniire van den

„ a; men die t wel van doene hebl:en , an de meefte penningen te

,i mogen geraken, in 't openbaer te verpagten en eenen beter rege-

,» le inne te brengen , S o e est, dat wy u lallen en bevelen , daer

„ toe committerende mits defen dat gy binnen den Hage en Ilaech-

„ ambocht tergcwoonlyker plactfeopentlykvoorden volcke condigc

„ enpubliceerc, verbiedcnde van wegen derKeizerlykeMa)e{leit,dat

)) niemant binnen den felven ambochte en houden eenige Wagcn ofte

„ wichten daer men boven de thicn pont wegende inne ffiach We-
j, gen; bevelende feer fcharpelyk dat alle de gene die eenige waerert

en goeden hebben, vercopen en mangelen , diftribueren , vertie-

ren,en Icveren by gevvigte, het fy in 't geheel of by llukken, we-
gende boven de thien pont,defelve w'acren en goeden bringen en
laten wegen in de voorfz.Wage en daer af betalen den Wagcmeef-
ters van derfelver Wage den behoorlyke waeggelt en dit op de
verbeurtenifle van de voorfz. waeren en goeden foe dicke en me-

5, nichwerven als bevonden fal werden die contrarie gedaen te we-
i, fen : feen derdcndeel tot pi'offyt van de Keyf Maj. 't ander der-

„ dendeel van de Wagemeeflers , en 't derde derdedeel van den Offi-

>, cier Tander Plecke die de voorfz. bruckige perfoonen achterhalen

en berechten fal : van 't welke te doene wy u geven voicomeni
Hhh J macht

De
Wa.ig tc

voorcii

dour bo-

den en

dieuaars

van dc

Gallhuis

Mrs.
bedii.nt,

nader-

hand
aande
meell-

bieden-

den vcr-

pagt.

I'laccaet

waerby
het St.

Nico-
laes

Gallhuis

in den

Hage
Rcper-

niitttert

word de

Wage
aldaer

te ver-

pagten.
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macht en fpeciael bevel ; ontbieden en bevelen daeromme alien

Officieren, Rechteren en Dfenaeren des Keylers , dat iy elcx in

den Jieuren fcherpelyck toefien dat 't inhouden van defen onvcr-

brekelyck onderhoucien wert , procedeerende tegens de overtre-

ders by de penen voorfi. fonder verdrach , en daer in voorts u
dit doende ernltelick verUaen alle hulp en vordernilie doen fonder

des te laien op alle 't gunt fy fynre Majeiteits thooren duchtende

iyn en daer jegcns vertjeuren mogen : ons certificeerende wes gy
hierinne gedaen fult hebben en u wedervaren fal wefen : gegeven

in den Hage onder 't zegel van Juilitie hier onder op 't fpatium

van defen gedruckt in forme van Placcaete op ten 13 Martii A".

i5'5-i. na ftyle van den voorfz. Hove: onderltont gcfchreven by

mynen Heeren den Stadhouder Generael, d'eerfte en andere Ra-
den des Keyfers van HoUant, Zeelant en Vrieslant,

was Ondertekent

,

J. V. DAM.

Deze verpagtinge hebben de Gafthuismeeflers naderhand verfchei-

de maalen gedaan , maar eenige difordres in den opheve van het

voorfz regt gekomen zynde , verzogten zy vernieuwinge van 't voorfz

Placaat, 't geen hen op den 6. December des jaars 1607 wierd ver-

leent , waarvan de brief hier na onder de Bylagen O O. te vinden is.

woordie
^^^^^' ^'ooren hebben \vy kortelyk aangemerkt, dat de regeeringe

beilier van 't voorfz Gaflhuis beftaat uit de Rent - Meefler Generaal van
van het Noortholland , die daar van de eerfte en Super - intendant of Opper-

GaS£ voogd is , nevens nog vier andere Regenten , zynde in dezen jaarc

1719 alio Suppooilen van den Hove en Heeren van aanzien en ge-

boorte. Waar l^y wy voegen, als ietsbyzonders, en 't geen ontrent

feene andere Godshuizen in den Hage plaatze heeft , dat namelyk

unne vcrkiezinge niet en is onderworpen aan het goeddunken ofap-

probatie van anderen, nog de tyd hunner bedieninge bepaalt binnen

zeker getal van jaaren , maar dat in tegendeel de Regenten van Jiet

meergcmelde Godshuis hunne mede-Regeerders tot zig affumeren,

in zoo vcrre , dat een der zelve komende te overlyden of affland te

doen , zyne plaatze door de verdere by meerderheid van ftemmen
werd vervult , verkiezende daar toe zodanigen perzoon als hen wel
gevalt.

"Vryders heeft dit Gafdiuis nog een Rentmeefter tot de particuliere

adminiitratie der goederen, die door de wakkerheid, vlyt en goede
voorzorge der Regenten in der tyd zodanigzyn vcrmeerdert, dat het

tans met regt voor het rykite Godshuis , dat in den Hage gevonden
werd , kan gehouden Vt'erden.

Het gebouw is van weinig aanzien, zynde laag van verdieping,

met een lye of fchalie-dak bedekt , dog tamelyk breed aan de llraat

uitgeftrekt , en heeft overzulks van buiten niets Vorllelyks als het

wapcn van Beyeren boven dc deur of ingang. Wanneer men in-

komt 5 ontnioet men aanilonds een groote lange zaal , na de wyze
van
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Gefchil-

derde

van meefi alie de GfLffnliizeh , rondoili rtiet fi2la|>plaatzen v6oi^ de
Vrouvven voorzicn; dienende dcs winters mede voor de eeiplaats.

]^e glazcn in deze Zaal zyn belchildert met wapens van oude adely-

ke familien; de ruwhcid van verlcheide welker vvapenen eene groote

oudheid te kennen gc.ft. In ""l opperite glas , 't geen ten ooften ,,.„. ,

lUat, en veel grooter en netter is dan de andere, ziet men de af- dcZaai.

beeldingen van Aartshertog Fbilips tvau Oojienryk^ bygLnaamt de
Schooiie ) en van zyne gema'inne Johairna van Arragon diOgtev van
Ferdinand den ratholyken, be.de ncdergeknielt , en agter ieder van
hen een lieiligfiaande in 't midden van het zel\e glas vertoontzig

nog zeer fraai de wapenen van Spanje en Bourgondie, zoo als de-

zelve te dien tyde gevoert wierden, met elkanderen gequartileert,

omvanj^en met het guide vlies en daar onder dit byichrift

:

QUI VOULDRA..

En dewyl zy beide de kroon op 't hoofd hebben , mag men be-
Ikutdn J, dat het zelve glas na 't bekomen van de lloninglyke waar-
digheid gegeven is. Het huis verders intredende heeft men nog^

ver'cheide vertrekken en onder anderen etne kamer voor de Regcn-
ten , wekc tamelyk g. oot is. Behalven deze zyn er nog andere ka-

meities tot verblyf voor de manfperloonen.
^ Teh doTtefivari het huis vind m'en den Bay a art, waar ifi de DcDa-

bedelaars en armen van buiten den ['age inkomende voorheen etnen ^3.*^'^^

nag mogten verblyven, volgens eene Keur by de Magillraat in den toe voor

jaare ij^j. op t logeeren der ULtheemfche armen gemaakt. hcenge-

BAilliu , Schouc, Eurgemc efteren en Cerechte van den ITage

hebbe.! gekeurt en geo donneert-, keuren en ordonnerenmits
defen dat alle V reemdelingen t fy man ofte vrouw, jonk ofoud,
geen burger ofte burgexirezynde, bedelende deur dm Hage^ nict

langer en zulleti moegen bly\en in den Hagc en Ilage-Ambochc
,> dan eenen dach en na^ht; In iullen gehouden wefen te gaen lo-

,, gei'en in den Bellaert in St. Nicolaes Ga/ibuys , en nergens elders

„ in den Hage , en lacten aldacr lieurlieder naem en toenaam op-

„ Ichryven op te pene, foe wie al lulcke perfoonen logeren, te vcr-

j, beuren een boeie van drie ponden voor de eerile reyfe , de twc-

3, de reyle dubbelde boetc , en de derde reyfe arbitralyken gecorri-

,, geert te werden.

„ interdicerende alien de inwoonders of inwoonfters van den Ha-

„ ge al fulke Uitheemfche armen eenige huyfen ofte cameren te ver-

„ huyren op gelyke pene. Ende dat alle die geene die thans ter tyt

„ in den Hage fyn , fchuldich lullen wefen te vertrecken uytten Ha-

„ ge en Kag:-ambocht binnen drie dagen naeft comende op peyne

„ geleyt te •werden in den Dieffieen drie dagen lank te 'water en te

„ h'ooden en daarna gebannen tc werden den tyt van drie ja en min-

„ der of mecrdcr nil Schepenen bevinden zuUen te behooren.

^ \ erbieden mede dat geen armen , wonende alhier in den Hage

„ ofte 00k van buyten, hen en fuUen vervorderen te gaen bedelen

bin-

b.uikc.

55

35

55



44« BESCHRYVING
„ binnendie Goodshuyfen van den Hage onder den Godsdienllea

„ of daer buyten, op een boete van twintich fchellingcn.

Onder ftond gefchreven

5, Op huyden es die voorfz- Ordonnantie by den Hove van Hol-

„ lant geapprobeert en approbeert 't zelve Hof dezelve mits defen.

„ Adum in den Rade den x4 November 1567 by my jegenwoordig,

Was getekent,

W. DE BERENDRECHT.

N A A M E N
D E R

REGENTEN
V A N H ET

S^. NIKOLAAS GASTHUIS,
Zedert den jaare 1470.

Zoo als dezelve gefchreven ftaan op een tafereel , hangende

in de Regenten - Kamer.

RADEN en RENTMEESTERS GENERAAL vaa

NOORTHOLLANT als Opperfte GalUiuismeeftcrs.

1470 Jan van Aflendelft.

1^89 Claes(r) van Effchc.

I f02 Jacob Goudt.

I
J- 5 9 Jan Hanneman.

If84 Willem Hanneman.

If98 Mr. Picter Bor.

1615 Jonathan van Lugtenburg.

1638 Mr. Willem Nieupoort.

1670 Mr. Johan Nieupoort.

1684 Mr. Johan Meerman.
1716 Mr. Gafpar van Kinfchot.

overl. den r. OBober lyitf.

I7z8 Mr. Wynant van der Maas
d'Avenrode , overh 19. Febr.

1729.

1725 Adriaan Stein, regerend Bur^i-

meejier der Stad Haarltm,

andere REGENTEN.
, ClaesPietcrz.

1 Mr. Wouter, Barbier.

'+7°) HugeClaesz.

Jan Huge Claefle van Dam.

_ c Adriaen Clacszi _
*47 ^ Jan Naghtegaal.

Arent Buys.

Jacob Engelbrechtsz.'48o^

(r) Moct ongetwyffdt zyn Jan mn JEJ/ibei zie hiei voorenj /x^i* 5^*

Piet^
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1^99)

If02'<

if3z<

Pieter Gcrritsz.

Gerrit Jacobsz.
Adriaen Jacobsz.

Cornelis Ballemakcr.

Cornells Cornell sz Bi^llcmnkcr.

acob Adriaensz Sti^lpcit van
Wide.

Clacs Willemsz Deym.
Jooll Simonsz, Schejienvanden
Hagc.

Wi(Te Jacobsz.

Willem Jansz.

Mr. Gerrit Dirksz Velair.

ijo<? Cornelis Jansz Cammaker.
15:14 Claes Willemsz.
ijij Dirk Jansz Duykcr in Coelen^

Schepen van den Hage.

If18 Philips Marcclisz.

If 1 9 Pieter Pieterz.

K Pieter Baartfoon.
'^^

? Jan Cornelisz Cammaker.

1528 Gysbrccht Dirksz Cammaker.
^ Macrten Adriaansz, Schepen.

Huych Adriaensz , Goudsmit,
Schepen.

Joons Jacobsz.

Adriaen Dirksz.

Pieter Antonisz.

] 5 xg Jacob Jansz.

If42 Mr. Michiel Claesz, Schepen^

Jan Clcinenrsz.

) Jan Jansz leFevere.
55^, Cornelis DanidsZi

^ Jooft Jacobsz.

if<Ji Gerrit AUertsz.

I f54 Jafper Adriaensz.

1 567 Jan den Ouwen.
I f6p Claes Pietersz.

If 71 Vrank van Mojaclen.

r Adriaen Schrevelsz.

^f74^ Cornelis Sybrantsz.

1^-78 Cornelis Wielant.

Pieter Jansz Kindcren.

Mr. Hendrik Michielz Muyr-
( beek.

If88 Jan Jansz Renaal.

1589 Chriftiaan de Wees.
1591 Willem van der Meer, Mvt.
I fP5 Chriftiaan dc Wees.

1597 Mr Dirk Schout.

1 604 Ysbrant van Rysbergcn.

ir3 «^

if85<

1607 Thomns CafTiopyn.

1608 Mr. Wolphert van der Lair,

1610 Mr. Harmen Verbies.

1 6 1 2 Hugo van Lugtenburch , Jud-
teur van de Graaffelykheids Re-
kenkamer.

161J Cornelis Lucq.
1620 DirkGool.
1(524 Dr. Ewaldus Schrevels.

1627 Mr. Johan van denAndd.
KJ52 Francois de Witte.

1637 Mr. Dirk Sixti, ao. 1(541 RaaJ
in den Hove van Holland.

KJ41 Hugo van Caffiopyn , Secretaris
van de Hollandjche RekenkamtV.

1645 Mr. Maerten Pacts.

1544 Anthoni van Mierop, Seerttarts
van de Societeit en Commis van
de Finantie van Holland.

I<5j2 CorndisRuys, Secretaris van de
Gentraliteits Rekenkamer.
Mr. Willem van Stryen, Fis-

i6f7 > cael civil van Holland.
- Mr. Willem de Groor.

1 <S6o Mr. Jooft van Leeuwen.
1 66

1

Jan Dcdcl , Auditeurvan de Graaf-
felykheids Rekenkamer.

1662 Mr. Jan vanderHaar, Secretaris
vande Hollandfche Rekenkamer.

166f Mr. Frederik Paauw , Secretaris
van de Hollmdjche Rekenkamer.

J 670 Mr. Philips Schabaalje.

1671 Mr. Adriaen van Bleyfwyk, Se-
cretaris van de Holl. Rekenka-
mer.

i<?7f Mr Johan Comans.
1677 Mr. Anthoni de Veer, Secreta-

ris van den Hage.
1687 Mr. Arcnt Vink.
1688 Mr. Pieter van Loon.

Mr. Quiryn van Stryen, .^^^^/a
denRade enLecnhovevan Brab.
Mr. Johan Hop, Juditcur in
de Graaffclykheids Rekenkamer.

1718 Mr. Hugo van Bleyfwyk, Secre-
taris van de Hollandjche Reken-
kamer.

Mr. Cornelis-GerriiFagd, Raad
in den Flove van Holland.

Mr. Pieter Quarles , Griffier van
de Graaffclykheids Rekenkamer.

1(598 <

1719

1722

lii RENT-
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RENTMEESTERS
Van hct zelve Huis.

1475 Cornelis Sybrantsz.

1486 Jan Duyker.

1491 Goofz Willcmfz.

1496 Cornells Sybrantsz.

I f 1 5 Willem Meeszc ofBartholomeus

1551 Coflyn Pietcrsz. van dcr Becke.

lfj"i Maarten Deymjoorlszoon.

i^6o Dirk Jansz van Woerdcn.

I f71 Dirk van Meerkerke.
I f80 Jacob Stalpcrt Augullynfzoon.

1607 Mr. Joolt Dedel.

1615 Jacob Dedel.

i6$o Mr. Johan Comans.
1669 Willem Comans.
1718 Mr. Willem Qyarles.

I

t
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XIV. H O O I- T S T U K.

Befdvyvnige van de n:ier Vrouiven Koiwentcii\ alsl.van Shite Barba-

ra 0/ Betlehem - ProlHc - konvent. IVaar gejiaanheejt. Van wat
oi'de deze Nonnen ivareii. Begaven zig in den jaare 1496 onder den

Aht 'can Middelhiirg. Haarc avmoede. Door Mr. Hugo van Af-

I'enclelft merkelyk begijtigt Verjtrckte in den jaare 15^3 tot eenGe-

regtshoj voor den Inqidfiteur Generaal der Nederlanden. Aamner-
kelyke proceduuren tegens Heer Engel Willemsze Meritla, Priejter

te Gecr-dietr, over ketterye befchuldigt., aldaargebouden. De guede-

7rn van dit Snjierhiis ten tyde van de Reformatie by de Staten van
Holland aangejlagen tot onderhoud van de Conventualen en Fredikan-

ten 5 en V gebounv verkogt en in ivoonhuizen verandert. In denjaa-
re 1^17 tot een predikplaats gehiiurt by den gcene die zig van de pii-

blieke kcrk hadden afgezondert , dog by de Magijlraat daar in ver-

bindcrt. II. Sinte Llizabets konvent ; ivaar voorheen gejtaan \ is

in laater tyd ajgebroken en ten deck tot een iveekelykfche Markt-
plaats gemaakt. Verhaal van de onmaatige gierigheid en vuerige

begeerte der Geejlelykheid door ganfi-b Holland tot rykdom. Hoe i hi-

lips van Bourgondie z-ig ten laatfie daar tegenjielt, een nieww Re-
glenuiit tot inteugeling doed ontiverpen en den Geejfielyken voordra-

gcn. JJ'erd by ben alien verivorpen , uitgezondert by de Ziijieren

van St. Elizabet albicr. III. Sinte Agata o/"Agnieten konvent ,

tans bet ITeesbiiis. Dat ''cr nog een ander konvent ter eere van
Ste. A gnes /'// den Hagc zoudc gefiaan bebben , wederkgt. IV. Ste.

Maria in Caalilca konvent /';/ de Poten, ''t geen 00k genocmt werd bet

Sujierbiiis op 7 Spui. Is naderband afgebrokcn , op den grond bui-

zen geboiiwt en van V land gemaakt de Kalvermarkt j Turf en

Hoitt-markt^ metde d'xcnjlraatcn daarop u'ltkomende.

N het voorigc Hooftdeel verhandelt hcbbende het

St. Kikolaas ofSuppoolIen-Gallhuis, zoo zoude de
ordrevereifchen, dat wy nu ovcrgingen tot het be-

fchoLUven vande Mans-Klooftcren, maar nadien"'er

geene andere alhier zyn geweeft , dan dat der Do-
minikanenof Prcdik-heeren, waarvanwy reeds on-

der het Ilooftlluk van 't Sint Vincents Kloofter

ecne afzondcrlyke befchryvinge hebben gegeven , zoo zullcn wy ons

daarmedc vcrgenoegen, enmitsdien toetrcden tot het bcfchryvenvart

de Vrouw en - Klooiters of wel cigentlyk Conventen , die vier in ge-

tale zyn ;.cweeft.

BETHLEHEM PR OSTIE. CONVENT,
Het eei fte , daar van wy zullcn fprcekcn , heeft geftaan in 't Wcfl-

einde op den welt- hock vande Allendelft-ftraat/genaamt 't Betble-

\n % bem

St.Bar-

b.iraas

ofBet-'

lehcin'
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Pronie-
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hem Pro/iie-Convent. (a), 't welk ook na Ste. Barbara, aan wienhet

zelve was toegewyd , veeltyds den naam droeg van sSte. Barbaraas-

Convent , of anders het arme - Sii/terhuis. Dit gebouw was van een

tamelyke grootte, en had ten weflen eene kerk , welkein laater tyd

afi^ebroken en ten gronde toe geiloopt is. De Nonnen , die in 'c

zelve woonden » waren van de Fremonftreit - orde , Icefden na den

regel van St. Auguftinus , en behoorden onder 't Bisdom van U-

trccht. In den ja'are 1496 begaven zy zig geheel en al , en wel in-

zonderheid ontient het verkiezen van eenen Prooft , onder Heer

Jan van IVeJicapel , A bt van Middelburch ; tot zoo verre , dat de

gemelde Abt alleen , ten voile en volgens zynen vryen wil en wel-

behagen eenen Proolt over het zelve Convent mogte aanftellen en af-

zette'n zonder iemunds raad of toellemming daar over te vragen :

waar van de afte by de Priorinne en 't gemeen Convent , Capittels

wys vergadert , gepaileert , te vinden is by den Schryver van de

Oudhcden van Delrtand , &c (/>). C3nder dc voornaamlte voorwaar-

den, in den gemelden brief vervat, waren onder anderen deze; dat

de Abt binnen het voornoemde Nonne- Convent hebben en behou-

den zoude het opzigt en de vaderlyke zorg van alle zoo tydelyke als

geeftelyke zaaken , over den Prooft en de ix'onnen , zoo wel de Lee-

ken als de Z Lifters , en dat hy zoude wezen de Vader-Abt van 't

zelve klooflcr; dat geen pcrzoon in 't zelve Convent ter beproevin-

ge zoude mogen aangenomen werden , ten zy dat hy zulks eerll en
alvoorens verzogt en vcrkregen hadde van den \^ader-Abt , die ook
alleen , volkomen en altyd bevoegt zoude zyn om het ampt van
Klooller-Schouwer te mogen oeffenen. DaarenlDOven dat zy Non-
nen en Leeke-Zullers ten eeuwigen dage op het allernaauwfte opge-

floten zouden zyn en blyven , zodanig dat geen mans- of vrouws-

perzoon , 't zy van den geeilelyken of vi erreldlyken ftaat ooit by
haar zoude mogen inkomen , ten zy in gevalle van noodzaakelyk-

heid J weike gevallen aldaar werden gelpccificecrt en uitgedrukt.

Zulks dat dezc Nonnen daarom ook dikwils gcnoemt wierden de
bellote Zufteren van bte. Barbaraas Convent. Dit Maagden-huis was
zeer arm en behoeftig, gelyk klaarlyk af te nemen is uit de getuige-

niffe zelf van den gemelden Heer Jan van Wejlcapel in eenen brief

van den jaare 1497? waar by hy bewilligt in zekere gifte by eenen
Fietei' Gerytsz Schout tot Monfter aan 't voorfz. Convent gedaan,

waar van de woorden in dezer voegen zyn luidende

:

3>

n
5>

35

33

3)

»3

IC Heer Jan van Wejlcappd Abt tot onfcr Liever Vrouwen
r "

-^

.Cloeflerte Middelburch van die Premonftryten oirdendoencondt
alien den ghenen die defen iegenwoordigen brief fuUcn fien of ho-

rcn lefen ; Alfoc Picter Gerytsz gehieten Schout van Monfter,

buerman en inwoncnde in den Hage in rechter aelmiflen en puer-

lick om Goodts wille gegunt en gegeven heeft onfen Convent van

Sinte Barbaren in Eethlem in den Hage een woning mit geboemp-
te en land alfoc gvoet wefende als die Scepenbrief van de wonin-

{a) Kaarte van den Hage No. 13.

{b) In Octavo, pag. 595. Oiidh. cnGcfligtcn vanZeeland, i deel, pag.yi-79
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ge verckert , 't sjaers geldende vier pont groote op zekere condi-

ten en manieren, te weten, datPieter Gherytsz voirfzdefevoom.

wooninge lal mogcn verhuyren tot des Convents pioffyt voirfz

—

Voert ice fal dit Convent voorfz. gehouden wefen alle maents op
ten eerilen Sonnendach van der maent na de \efper te fmgen
V^igilie van negen leflcn en daechs dacr na nufTe van requiem,
enz. Soe ill , dat ik I leer Jan van IVeJicappel voirfz. als \'ader

Abt des voirfz. Convents van Sinte Barbaren genegen wefende tot

die goede faveur en devotie van der voirfz. Pieter Gherytsz en
tot voortgank en futtentacie van onfen voirfz. Convente , dat zeer

arm en behouftich is, geconfenteert en geloeft hebbe , confente^

re en love alle die poinden en articulen in den zelven inftrumente

voirfz,. Ijcgrepen , enz. In kennifle van defen foe heb ik Heer
Jan van We/tcappel, Abt voirfz. myn zegel hier beneden aenge-

hangen in ^t jaer ons Hecren duyfent vier hondert en zeven en
tnegentich op den x8. dach in Januario.

Ten behoeve van deze Nonnen had eene Geertriiid, weduwc Pie-

ter Gerritsz , in haar leven Moeder van dit Convent befprooken ze-

kere fomme gelds ; vvaar jegens de Priorinne en 't gemeen Convent
zig wederom verbonden voor haare ziele te doen eenige dienften ,

breeder begrepen in de volgende afte.

„ Y\7Y Prooll, Priorinne en ghemeen Convent van Sinte Barba-

j, Vv rcn Nonnen van der Premonllreyten oirden in den Haige

3, kenncn ende lycn dat \vy ontfangen hebben fes en twintig ponden

„ grooten \ laems van onfe zalige moeder Geertrujt FieterGbereyts-

„ zoeiis weduwc zaligcr ged\ en wy loven Geertruyt voirfz. voor
defe fomme van xxvj. pond, groot voirfz. en overmits ander ael-

mis die zy ons Convent dikvvils gcgeven en gegunt heeft voor

ons en onfe nacomelingen , dat wy fullen fmgen t'sjairs eeuwich
duurende s'manendaechs na die quatertemperen een Vigilie van
negen lefTen en 'sdaechs nae die quatertemperen een mifle van
Requiem of als den dachtigh is , Ende die Proeft met die Priorin-

ne znllen 't Convent gheven op elcke reys drie ftoop Romenye en
twee ponden an vleys of na dat den dachtich is. In kennilfe der

waerheyt foe hebben wy ons Convents zegel hier beneden aenge-

hangen in 't jaer ons Heeren duyfent vyf hondert een op Ste. Lu-
cas dach in Odober.
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Ondcr andere makingen , welke eertyds aan ""t voorfz,. Kloofter

zyn gedaan, vinden wy 00k, dat Mr. Hugo van Afjendeift , Kanun-

nik alhier ten Hove, by zyne teftamente van den jaare ijxx. aan dit

Convent heeft gelegateert voor de eene helft en voor de andere

helft aan de H. Geellarmen alhier zyn huis en erve , daar hy in

woonde , flaande en gelegen in 't "W efteinde regt over het voorfz.

Zuftcrhuis ; maar bedugt zynde C zoo hct fchynt ) dat deze zyne

makingcj als beftaande in ontilbaar goed, 't geen dc Gceflelyke lui-

lii 3 den

Door
Mr.
Hugo
van A(-

Jcndelft

merke-
lyk be-

gitiigt.
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den en Huizen by verfcheidc Placcaaten (c) was verboden te mo-
gen beuren , eenig/ints zoude liryden tegens de Coltuimen en wet-
ten dezer Landen , en dat mits dien het voorfz,. Jiuis en ervc aan de
making-beurders niet zoude mogen volgen

, gebruikt hy in dac ge-

val deze voorzorgc, op dat zy inimers van 't cffeft van liet voorlz.

legaat niet verlbken zoudcn zyn ; want , zegt hy , indieii na Cq/iuy-

me ofrcihten of Placcaten V voorfz. buys en erve ttyet en zoude mogheii

m/gben, foe geve ik macbt mits dcfen Meejier Jooji Corvinek ofviyne

Bxeciitoirs van myn tejiamente die voorfz. buyfinge en erve te mogen
vercoopcn in V hy'd'efen van de voorfz. H. Geejimeejlers , Trooft , ofte

Triorinne van dc voorfz. Nonncn of Sujieren .> en die penningen dair af-

comendc fiillenfy voor gelyke portie totkehoufvan de H. Gee/iarmen en

Sujleren ontfangeu:, Ende ik zaJ een brief voor V buys Jlellen te coop ,

en.indien ik V kan vercoepen in myn ieven., hen luyden de termynen of

penningen falfelver leveren omme alle calangen en onvre te fchoiiwen.

Daarenbovcn maakte hy nog aan 't zelve Convent een Losrentebrlef

van 1 8 Rhynlche gulden jaarlykze Losrenten, onder beding en voor-

waarden, dat de Friorinne en Nonnen ten eeuwigen dage in haare

kerke voor zyne ziel zoude doen zckere dienllen, welke hy by een

volgende pcriode van den zclvcn z}ncn teilamente in dezer voegen

komt uit te drukken. „ Item ik Hugo van Ajjendeljt., Priefler gJie-

„ ve en befprcke noch tot een tellament die Sulteren en Nonnen
van Sinte Barbaren in 't W'eilcynde van den Haige /// oppofito do-

miis mee myn Losrentcbricf , die ik heb op die goede Stedc van

Hairlem van achticn Rynfch gulden jairlycx Losrenten verfchy-

nende jairUcx primo Augufd, en is de brief eerll gemaift op een

man van Delf, mer hem fyn pcnninghen wcderom zyn gegeveii

,

ende ik als houder 's briefs die renten hebbe en wel veertich jai-

ren nae haer ftaet van Ilairlem ontfangen hebbe , fulcx dat myn
noch van achterflallen dntbreeken wel twee hondert Rynsgulden

;

mit voirwairdcn en op conditien defe voirfz. renten gevende den nj
Priorinne en Nonnen voirf/,. dat zy tot eewigen daige fuUen laten " '

^^!i „ lefen mancndages en donredagcs millc te zeven op hem felvcn ,

daar „ behalvcn hairluyder milfe op ten hoogen outair ; Dats twee mif-

^oor „ fen ter weeken , en fal die Prieller die zy die miffen fuUen docn

T ^d"^ » ^c^^ri ,
gehouden welcn voor dat choir bencden /;/ navi ecckfie te

doen. J. lefen voir myn ziele mifercre vici Dens mit een colleft; Ende alle

die achterflalien oick geve en bcfpreke die Pryorinne en Nonnen
voirfz 5 mer fuUen op myn jaer-getyde fmgen altyt tertia Septem-

bris

3J

3)

3>

I)

ii

>1

»
»
35

J>

J)

(f ) Zic het PLiccaat van IVillem van Ilcncgnuwen
.,
vcrbiedende alle Gee ftelyken

cenige vaftc goedercn in Hollmd tc koopen
,
gedagtckcnt Zondag voor St. Damaes

ijzS. gedrukt by Matt. \'an Bulcn, Bclchr. van Dordrecht^ pag. foo. Het Hand-

vcfl: verlecnt by Hertog Wilkm z-an Bcyeren aan Amfterdam gegeven den 4 No-

vember 141 1
, als mcde het Handvell van den zclven Hertog verlecnt aan Delft den

2 November 141 i.j 't Placcant van Philips van Bourgondie vzn den z8 Odober

1445 i 'c Placc.iat van den 6 July if 15. geregiftr. in 't z Memoriaalboek van Mr.

Aernout Sandclyn, Griffier van den Hove van Holland, fol }i. en nog het Piac-

caat van den lo Masrt if 14 gcrcgillr. in 't 5 Memor. van Sandelyn , fol. 87. en

van den id Oftober i f 31 gcregiilr. in 't eerfte Memoriaal van dc Jonge, fol. 1 14-

Boxhorn, Ncdeii. Ilifi.pag. iSy. fw volgende.
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)> bris tsavonts Vigilie en quarta Septembris pqfi primam die com-
„ mendatie ammarum en zielmifle voir myn ziele en ouders fullen

docn, Ende wil oick dat die joufTrouwen fullen smiddachs quarta
Septembris hebben wel t'eeten geloden en gebraden of villchen in

Apr. 5 en elcs een ooitgen wittebroot , Ende fullen myn Exccu-
„ teurs hier brieven van den Conventen of nemen, en dit al gheene

op fulcke conditien en voirwairden en anders nyet , Ende Jieb-

bende myne Executeurs fulke brieven van de voiriz. Priorinne en
J, Nonnen, foe fullen myn Executeurs die brieven ligghen onder
„ die H. Geeflmeellers van de armen in den Hage , die welke ik

„ als dan geve defe voirfz. rentebrief van xviij guld. en die ach-

j, terflallen , indien zy die voirfz. Nonnen die twee milfen ter wee-
„ ke nyet en lacten lefen als vooren. AI het welke hy by eenc laa-

tcre diipolitie van den ii Auguili 15" 3 8 nog nader heeft bekragtigt,
en kort daar aan , namentlyk in den jaare 1 540 met zyne dood be-
A-eiUgt. Het voorfz. Convent hier door dan geraakt zynde in 't be-
zit van de helft van 't voorfz. huis en erve , behielt de zelve niet

lang, want dc Pronll en Priorinne vcrkoften hun aandeel aan de H.
Geeftmeeilers en droegen het zelve op voor Schepenen van den Ha-
ge by brieve van den 29 Januarii i5'4i.

De Prooften van dit Convent waren van de Praemonftreit-orde uit q^j
het kloofter van Middelburch en gingen zoo wel als de Kapellaanen kiedtnge

van St. Jacobs kerk allc in het wit gekleed. Onder de voorfz. Proof- ^"na-

ten vinden wy maar vermeld Ao. 1496. Johan Olard, en 1541 Broe-
p/o^of"

dev Govert yatiszoon. In 't zelve jaar 1496 was Klooftervoogdelfe ten!°

'

Geertru'id Niklaasdogter , en in den jaare 15-3 •• • is Priorinne geweefl
Maria Stalpert van der IViek (d), geprofeifide Nonne van 't zelve
Convent.

De nette tyd wanneer dit Kloofler'gebouwt zy, is onzeker. Uit onieker3

eene Sententie van den Hove van Holland (e) gedagtekent den 14 ^an-

.

Maart 1471. na den lope van den Hove zoude men moeten befluiten, l^^f^
dat het zelve het laatite van alle gefligt is , en zelfs na den gemelden gefti'g"

jaare 1471. om dat in de gem. Sententie maar van drie Conventen ^y-

werd vermeld, te weten van 't Ste. ^gniete, Ste. Elizabets en on-

fer Lkve Frouive Convent op V Spiiy^ welke by de Magiftraat in de
bcdc zynde getaxeert , daar over aan den Hove klagtig vielen. De
rede, welke die van den Hagedaar tegcns inbragten, Ijellond korte-

lyk hierinne ; „ Dat den Hage in 's Graven bede jaarlyks wefende

3, getaxeert op 600 ponden Hollants van 3 o grooten vlaems ( boven
nog 6^0 gelykc ponden voor de blyde inkomlte) bcdragende eens

foo veel als die beden voormaels plegcn , waer tegens fy geen ex-
cyfen vorderden, om iets daaiuit tc konnen vcrvallen, naer in-

houd

(d) Ticzc^^s tent <}iom.txv^x\Jacoh Stalpert van der JViek^ die Ao. 1^-53. het

Railjuws-ampt van den Hagc beklccdc, en lliller \an Hcer Jari Stalpert 'van der

JVieky Piieiter en Kanunnik op 't Hof. M. S. Genealogic van Stalpert van der

Wick. S. V. Leeuwcn, Bat. Illujlr. pag. 1170.

(e) Gercgill. in 'c Mcmor. en Sentcntie-boek
,
gequot. N./p/. 324. iwfo en

3f I. lierfv.

33
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houd hoircr Pri\ilegicn, niaer worden die ingezetenen van den

tiage gefet en getaxeert in der bcde elcx naer fyn rykdom, uyt-

gezondert de Ridderfchap , die Heeren van den Rade en andere

Officieren, die onthouden zyn te wedden van mynen genadigen

Heere , en naerdien die Suilershuyfen uyt ter gemeenten dagelycx

rycken en meerren, 'want in den tiage in korte dagen maer een Suf-

tershuys geivee/i en bad, daer dernu drievjaren-, foe hadden Schout

en Schepenen dezelve oick in dcr bede getaxeert , te weten , dat

van Ste. Agnieten op 6. ponden, dat van St. Elizabeths op iz.

ponden, en dat van onfer Licve Frouwen op bet Spoey op 6. pon-

den. Miet te min verklaarde het Hof , dat fy louden blyven bc-

ruften in die vryheid van niet te gelden of contribueren in der be-

den myns genadigen lleerc.

^\ anneer ten tyde van Kciier A'<^r<7/alhier te Lande de bloedige

Placcaaten tegens de zoo genaamdc SectarilVen of Ketters op 't ibeng-

fte wierden agtervolgt, en dat men niet andcrs hoorde als van van-

gen, verketteren en verdocmen om des geloofs wille, diende dit

Konvent tot een gerechts-hof voor den Intiuiiltenr-Gcneraal der Ne-
derlanden. Dit \vas de plaats , daar hy zynen vervloekten vierfchaar

fpantle

,

doemt , up »_iijvci._ .laiiLigLiijL,

voorbeeld kan verftrekken zeker Priefter Van Geervliet , een dorp
overMaaze,genaamt llccv EngellVillemfz. de Merle ol MeruJa. De-
ze vroome en oprcgte man wegens kettery verdagt , wierd in den
jaare ij'fB- gevangen, met l^ewilliginge van Heer Jan 'van Kriiiu'ni'

gen als Heere van Heenvliet &c. (/) van daar na den Hage op de
X^oorpoorte van den Hove geileepc, en na eenige maanden zittens

in 't ISethelem-Proilie Convent overgebragt, alwaar de Inquifiteur-

Ge-

(/) „ M^ocjohan Heere van Cruniiigen, Heenvliet, Sec. den Hove van Hol-

lanc vt-rtocnt heeft, dat hy van den Keyferl. Majerteit als Heere van den Lande

van Voorne te leene houdcndc is die hooge, lage en middele jurisdidtie van de

Heerlickheyt van Heenvliet, adminiftreicndealdiier jultitic foo wel in 't civicl

als in 't crimineelv dat zekeren tyt geledcn binnen de vooifz. Heerlikheyt van

Heenvliet geapprchcndceit es geweell eenen Mr. Engel Milktnsz., Pafloer al-

daer en dit vuyt lafte en bevel van den eerwaerdigen , hoochgelcerden Doflor

daar deze onnozelen wierden verweezcn en ten vuure ge-

op enkclc aantigtingc van ketterye, zoo als tot een levend

5>

J'

35

J>

!

in de Godheyt Mr. Franchoys Somius, ter caufe van zekere laeken den voirfz.

Mr. Engel aengefeyt , fmackcnde ketterye en herefie , daer af hy in vangeuiflc

legt op ten huyfc van Heenvliet, zonder dat als nog fyn proccs gemaeckt es
,

omme te doen judicature , 't welk als nu nyet wel bcquamclick gcdaen en kan

werdcn, mits dat die Suppliant allc dagc van meeninghe es op te fitten in dcii

dienft van dc Keyferlikc Majelleit in d'oorloge, zoo dat hy Suppliant ovcrmits

fyne abientie bcduchtende es voor eenich quaat inconvenient , daer deur oeck

de voorfz. Sonmus tc min affiftentie foude mogen gecrygen bynnen de voerfz.

Heerlicheyt, Sok ist, dat 't voirfz. Hof ten verfoucke van den voirfz. Sup-

pliant den zclfden gcadinitteert heeft en admitteert hem "t voirfz. Hof mits de-

fen den voorn. Mr. Engel te mogen doen brengen in vangenifie op te Voorpoor-

te van defen Hove, omm'^ aldaer te blyven zoo lang den Suppliant gelicven fal,

die den zelvcn gevangen t'allcn tyden naer hem fal mogen nemen en wederdoen

brengen in Heenvliet voirfi. Gedaen in den Hage den t Junii iffJ. by Jf'

i^fendelfty Sashut, Snoekaeri, H^eldam, deJVaert^ Boot.
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Generaal met zyne Geeftelyke Regters vergadert, hem op den i8

September 15-54 ketter verklaarde, en vervolgens den Hove overle-

vcrde , om dienvolgend'c en na inhoude van de Placcaaten van zyne

Keizerlyke Majelleit op 't fluk van kettery over hem te fententieren

en voorts te procedeeren tot de ftraffe des doods (g). Wat pleg-

tigheden ontrent zodanige gedoemdcn in voorige tyden plagten waar-

genomen te werden, tekent omftandig en zeer naauwkeurig aan de
Heer Pieter Chriftiaanfz lior, ( h ) en uit hem de lieer llooft in zy-

ne Nedei landi'che Hiltorien, (i) verhalende op 't jaar iS7'^- ^^et om-
brengen van vier Priefters, die alhier in den Hage over gelyke be-

fchukliginge ten vuurc veroordeek en verbrand zyn. Wy zullen

hunne vvoorden niet uitfchryven , maar ons alleen vergenoegen met
op te gtven de ade van 't protelt, het vvelk de Heer van Heenvliet

by 't overleveren van den voorn. Priefter aan den Hove dede j lui-

dende in dezer vcegen

:

Alfoe yoha/i Heere van Criiinngen, Heenvliet &c. den Hove van

,, Hollant verthoent heeft , dat eenen Heer Eiigel fFilkmfz, by hem
55 verthoender gedaen apprehenderen en na voorgaende confent en

5, afte van den voorfz Hove in date den x Juny 15 5-3 gedaen bren-

55 gen es alhier in den Hage op te \' oerpoerte van defen Hove en

5, daerna in den Convcnte van Bethelein ofte Proejiye-, alwaer de

5, voorfz Heer Eiigel by den Inquifiteur Generael en andere gecom-
„ mitteerdcn proces gemaeft en eyntelick gerelblveert es den felfden

., Heer Eiigel op morgen te verclaeren ketter en den "V^aerlicken

Kkk Rech"

{g) Ter zclvcr tyd zaten in den Hage nog twee andeie Priefters gevangen , de

cen van Rotterdam en d'andere van Oudeifchie , die insgelyks van ketterye be-

tigt wicrden. 't Hof van Utregt had dcz.e drie rampzalige menfchen geeifcht en

ten dien cinde den Fifcaal Francijtus So.mius in Holland gezonden , dewelkc be-

t?cerdc , dat dezelve hem, agtewolgens hct O£lrooi ( van den 31 November iff4.
Zie Repertoriuni van de WoW. V\xcc. pag. fo m f i ) by zym Keizerlyke Majejleit

den Bijcbop van Utrecht geacccrdecrt ^ berocrcnde de uitvoeringe van de Geeftelyke per-

foonen biiyten den Lande van Holland^ zoiiden werden overgegeven. Wat hier op
gevolgt zy, en hoe zcer de Staten van Holland zig daar tegens hebben gckant

,

nls zynde hct gemcldc veizock Itrydig aan het Privilcgie weleer by Philips van

Bourgondie den 1 1 Junii I4f2. aan Holland en Weft- Vriefland gegevcn , de non

evocando extra Provinciam Hollandia^ is te zien uit de Regiflratien van de zakcn

van den Lande van PloUand , gcbouden by Mr. yidriaen van der Goes, yidvocaat van

^t zelve Land, in datis locnifjulii iff 5. i4Februari if 54. 10 en 11 Oftober

iff4. En 00k by G. Brandt, Iltftor. der Reform, i dcel, 4 boek, bl. 198 en vol-

a^rndej alwaar hy mede in 't breede hebbcnde opgehaalt dc gruwelykc proceduuven

niet alleen in den Hage, maar ook daarna op verfcheide plaatzen by en door toe-

docn van dc Inquifitcurs tegens dczen Heer £«^(?/ ^/e Merle oi Meruln gchoudcn en

in 't wcrk gcllelt, met veel lof zynen marteldood , die eerft in den jaaie iff/ te

Bergen in Henegouwen voorvicl , omftandiglyk bcfchryft.

{h) In zyr.c Ncderl. Hiftur. V. bock, pag. 311.

(z) Pag. 21 1. Zie mede G. Brandt, Hifi. der Reformat, i. cleel, loboek, bl.

^10 c» 5 1 1 . Als ook 2 boek , bl. < 4. alwaar hy bcfchryvende den Marteldood van

7ij« BakkcrvAn Wocrdcn , die om 't gcloof in den jaare if 25 in 's Gravenhnge

a.m een paal verworgt en tot adche verbrand wicrd, verhaalt, dat hy op den dag

zyns doods op cen hooge ftcllaedje ontwyd wicrd ; dat men hem daarna ook een

kort geel kieed om 't lyf hing en een geelcn hoed met oorlappen als een fotskappe

op zyn hoofd zette.
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5, Rechter over te Icveren , oir.me dien navolgcnde en oock na de

5, Pliiccaaten van dcr Keyferl. Majelteic tcriiondt dacran over hem
;, te lententieren en te procedercn tot cxecutie capitaelc ; vvaer toe

5, de voerfz Heere van Cniningen verclaerde althans nyet te mogen
„ verftaen met fyne Mannen , mits de acceleratie van de (incke en

3, cortheyt des tyds ; dat ook 't meeftendeel van defelfde fyne Afan-

35 nen vrunden en magen van den voerlz Heer Eiige/, en miti dicn

J, hem excufeerende lyn, flilcx dat hy vertocnder onder de re!te

35 gheen bequame Mannen tot 't gunt voerfz, es en foude m eten te

„ vinden ; mits 't welk de Juffitie geretardeert eenige confuyfen ,

,5 fchandalen ofte hiconvenienten fouden moegen gebeuren ; 6 Oil

„ heeft de voorfz Ileere van Cruningcn verthocnder verclaert, dat

5, hy cm de vordernifiTe van de juftitie voor defe reyfe te vreden en

33 verfbekende es3 dac by den voorfz Hove als Provinciale Rechter

35 tot executie van de voorfz Sententie van den Inquifiteur en Ge-

3, committeerden geprocedeert worde , onvermindert hem vcrthoen-

der fyn recht ofte jurisdictie in andere.

35 Aftum den xxvij. September anno XVC. LI 1 1
J. voor den

Stadhouder 5 ^jfeiuk/ft y Zegers^ Si/ys -, Sasboiit :, Snoiickaert ^

35 TFeldam, Boot, my prefent. Was getekent,

JAN DAM.

'tCou-
jj^ laater tyd , vvanneer dc Geeftelyke goederen en gebouvvcn

laater alomme {k ) hier te Lande en vi^el inzonderheid in den llagc tot

tydver- 's Lands behoef vvierden aangellagen , is ook onder andcren dit
kogteii

]^iooller of arme Siijierhuis hy Rejo/iaie "jan de Ridderfchap , Edeleii

woon- ^'l

huiy.eii

vcran-
^^) Dog by rcfolutie van den ij Mei if 77 „ hebben de Statcn evntclyk en

^"^

„ gemeendcrhand vciltacn en geiefolvecrc , dat alle Conventcn en Cloollercn

„ binnen deSteden, mitsgiders de cdifirien, grond-plaetfen , crvcn en de eygcn-

,, dommcn van dien fallen blyven tot bchocf, gebniik en piofyte van elker rtedc,

J,
omme dezclt^le by hun in eygcndomme aengevaert en bchouden te mogen wer-

„ den en geemployecrt tot haren belle. De Magiftraat van den Hage , daar al-

les was aangellagen en ten gemcene nutte wierd vcrkogt , mede gaarne willendc

genieten gtlyk voorrcgt als de andere Itedcn, vervoegde 7ig in den jaare 1 590 aan

de Staten , „ verxockende dat haar zoiiden mogen wcrdcn geuccoideert alle de

„ wooningen, huizen, erven, eenige Conventcn of Godshuizcn to: komendc en

„ in de jurisdiftie van den Hagc leggende , tot profyt van den Hage te mogen

„ aanvaerdcn, poflideren en gcbruikcn, zulks en in der voegen de andere fleden

„ van Holland of de Rcgeerders van dien, volgcns der Statcn rcfolutie, in haar

„ bedryve doende zy 1. Waar op de Magiflraat den iz Januarii i fyo llegts het

„ volgende appollil verwierf : „ De Staten van Holland en Weft-Vrielland vcr-

„ klaren , dat de Supplianten alliier voor 't ecrllc fullcn mogen aenvacrden en

3, do:n gcbruikiri de plieifc dacrop de Rofmolens tot gerief van de ingezetcnen

5, van den Hage gcllelt en gchouden fullcn mogen worden ; ende aengaende 't

„ vorder verioek van de Supplianten alhier, fal by de Staten voorn. met gocdc

„ ken.iifle van fieken daeri-T zulks worden voorzicn als na behooren. Of hierop

nu lets uaders is gevolgt, h hben wy tot nog toe niet aangetekent gcvondcn. Zc-

ker ill, dat verfchcide pcrce-len by die van den Hage zyn gekogt , andere wedcr-

om aan particulieren in erfp'i^t by dc Staten zyn uitgegeven of aan Godshuizen

in eigendoni gcgunt. Zic Relblutie 10 Maart If79, 15 Maart en 12 Julii 1582,

iS Fcbruari en 5 1 (Jftobcr i -88, if en 28 Febru.u'i, z6 en 27 December if8^,

If September 1 5-50, 2 April ifi)45 f Febiuari ifp6, cnz.
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en Steden van Holland met kcmnjje en goedvinden van zyne Excellen-

tie Prins Willem den eeiflen //; date 4 OCwher 1576 tot Delft verkoft,^

en ^' an de eene heJjt met bet kerkjc , gi'oot ontrent 1 8 roedcn in de leng-

tc en 16 in de breedte :, helcnt ooji de Lorre/iege , iveji bet boiixvbuys ,

/word bet wefteinde , ziixd den boomgacrt , koopjter gebleven eene
Neckie Jooflen dogter , ivediiii-e ivylcn Jan Qjtiryn Jlertsz van der
Hooge ( /) vGor de (onnne van .^<)0 gu/dens, zoo als ons uit den ori-

ginelen grond of koop-brief is gebleken. Zedert. is dit gebouw ver-

andert in twee aaniienlyke huizen, waar van het eene tans bewoont
werd by den Ileer en Mr. Pbilippiis van der Goes, Secretaris van de
Gencraliteits Rckenkamer , en het ander by den Heer en Mr. Ja-
cob Fe/ters, Raad en Auditeur van den Rade der Domeinen van wy-
le zyne Koninglyke IMajefteit van Groot-Brittannie.

liet kerkje, 't welk zeer oiid en bouwvalli^ was , is den grondc
gelyk gemaakt, en zyn daarop van tyd tot tyd mindere woonhuizen
gelligt. In dit kerkje vvilcie llcer Hngo van Ajjendeljt , dat zyn uit-

vaart zoude gehouden werden , welke hy by zyn teilament in dczer

voegenbefchryft: „ Item in Sinte Earl^aren in 't Wefleinde in hair

„ kerke op 't Choir befpreek ik decretum en Sex en Clements Endc
55 llillen 't savonds, als \fumis van Hairlem werd gcbracht , fingen

,j \ igiUe van negen lelTen en smorgens mifle van requiem , die

35 Proeft fes iluyvers , indicn hy die mifle felver fmget , en die Dia-

5, ken en Subdiaken elcxs drie Iluyvers geeft , Ende fullen myn exe-

;, cutcurs///o tempore als 't hem die Nonnen belieft tot drie reyfen

„ ter maeltyt elcs beforgen een oortgen broot , en acht kannen ro-

menye en hutspot en gebrade als 't bchoort ter eere en dat per
tertiatn perjonam alienam, dat aldair te beforgen. Het bouwhuis,

1 geen ten weften van 't voorfz. kerkje Itond , nevens de verdcre
grond van \ voorfz. Convent , is by andere perzoonen gekogt en
ten dcele in kleine woonhuizen vertimmert, werdende het grootfte

gcdeelte daar van jegenwoordig in eigendom l^ezeten by den lleer

en Mr. Joban JValraven van Leewwcn Advocaat voor de Hoven van
Juftitie.

De goedcren van dit arme Sufterhuis als mede van 't Convent in

de Pooten wicrden volgens refolutie van de Staten van Holland van
dcnzi Mai des jaars 1581 fpecialyk gefchikt en geordonneert eerll

tot alimentatie van de Conventualen in dien tyd nog in leven zynde

van bcidc de voorfz. huizcn en verders tot onderhoud van de Ker-

kendienaren; „ want de Staten willende dacrinne voorzien , dat dc

„ inkomflen van den Convente binnen den Hage genaemt Betb/e-

5, bem oftc arme Su/icrbnys en lict Convent in de Tooten aldaer ten

3, meeilen dieniien van den l.ande, zoo tot onderhoud van dc Con-.

„ ventualcn , als van de Kerkendienaren ontflmgen , geemployeert

en verflrekt mogen vi'erden , hebben gecommitteert en committe-

reil by defen Cornelis Coolivyk als ontfanger over de voorfz. Con-
Kkk % vente

55

3S

Alsme-
dehet
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en Bouw-
huis.

(/) Mr. yferm 'Villi der Huoge, vadcr van dozen Jan <^ih-yn was in zyncn tyd

ccn zeer veimaaid Advecaat voor den Hove van Holland en ecn man van aanzicn.

Ik vinde hem in dicn ftaac .1I vcrmclt in ifjf. Jan ^liryn was brouwcr tc

Delft.
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33
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vcntc <Tocderen in de plactfc van de gcene die tot nog toe den

ontfang en adminillratie dner van Jiebben geiiad , die de Statcn

daer af Jioudcn ontlkgcn en gcdeporceert , gevende den voorn.

Coolw),':. vollvoraen lait en bevel, oinme de goederen van de twee
Conventen te ontfangcn, te innen en te cxecuteren als andere ge-

mcene Lands penningcn, en de inkomrtCn van dien te vcrllrec-

ken tot onderhoud van de Conventualen der vooriz. twee Con-
venten, zuUvS de aiimentatie dacr af is gedecerneert ; en de refte-

rende penningen tot onderhoud van de i: ericendienae. en als voo-
ren, mits dat de zelve Coolwyk gchouden fal zyn van alles rc-

keninge, bewys en reliqua te doen in handen van de Staten als

nae behoren.

Ecr vvy van deze Prooftdj-c affcheiden , moeten we alleen hier

nog byvoegen , dat dit Convene , na dat het nu tot een bequaam
woonhuis was gemaakt , in den jaare 1617 tot een predikplaats ^\ ierd

verkoren van die geene die zig in die beciroefde en verwarde ty-

den zoo in 't Polityke als Gceueljke van de publieke kerkc in den
Hage liadden afgezondert en onder hec banier van hunnen Ichcur-

zieken prediker/.^z/nVz/j- Rofaiis ( die by dectaten van-,zynen dicnft

aldaar was gefufpendeert \- dagelyks na Ky.swyk ter prediking gin-

gen. 5, Deze Haagfche Ryswyk-loopers ( die men van de dolcren-

„ de Gcreformeerden , zoo dezelve zig indi^n tyd noemden, moct
ondcrfcheiden) moede zynde Q\ zyn de woorden van Uitenbogaarc

in zyne Kerkelyke Hiflorien (711) „ langer bu:ten te gaen ter pretii-

5, katie , ende willende enkel binnen zyn , om na den wenk hun ge-

„ geven by Grooten, allenxkens te komen tot het geene hare bc-

kende en onbekende leyders , zoo kerkclyl'e als polityke, voor-
hadden, huurden binnen den Hage een groot huys , de Proost-
DYE genaamt , en begonden 't zelve bequaam te maken , om
daerin te prediken in Januario 16:7 door zulke predikai'iten als zy
zouden goedvinden <iaer toe te ontbiedcn van buiten. Dog dc
I^lagiflraat van 's Gra'cnhage dat voornemcn hebbende verJtaan

en willende h^t oprechten van foo eene formele argerlyke fcheur-
kerke binnen den . age, volgens de meninge der Heeren Staten
voorkomen , verboden den werkluyden voort te gaen en deden
de Prooftdye fluyten.

33

33

33

33

3>

>3

33

Ste. elizabets konvent.
St: Eli.

konvent

Nog hebben de Nonnen , die na den derdcn regel van St. Augus-
tinus, (;/) leefden, in den Hage gehad twee konventen, welke on-
der de vergaderinge van St. Jans-kamp, of het zoo genaamde Ka-
pittcl van Utrecht behoorden. Het eerile , genaamt St. Elizabets

kon-
(m) Pa^. 710'.

00 Dus wcrden zc befchreven van VaJcr van HeufTen /» Batavia Sacra of
OuJli. van Delft , Dclflnnd, cnz. in 0€t.pag. 405. Dog wy vinden deze Non-
nen doorg.ians uitgedrukt, van den derrJen orden van St. Francifcas van Pcnitentie.

Zic hierna dc nicawe Ordonnantic by Phil, v.ti Botirgalie aan dit konvent gege-

vcn , als med; de Scntcntic van den Hove van HollaiT* van den 27 April i/{f9 tot

confirmatie van 't zelve Reglement.
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hiFcent , heeft geftaen t'cinde de Vlamingfiraat, over de School-
1 1 raat , ( ;; ) cp dat plein 't geen nu voor de maandaagfehe en vrj-

daagfche markt werd gebruikt, en i)ok voor een gedeelte op de
Laan, wel.e daarom de ^u'ierlaan gehetcn wierd als l^ehoorende
aan het konvent. In dit r.'uilerhuis ftond eert yds een akaar , toege-
vvyd aan 'it. Elizabet PatroiielTe van'tzelve klooiler, waar aan eene
vikary was gefondeert , welke de van Gaa:eii tc Haarlem plagtcn te

vergcvcn. j'eze Konnen wierden 00k genoemt de bellotene Sulle-

ren van St. 1 lizabets Suiterhuis. In dcnjaare 15-14 was Heer Jan
C/aefh ( ) , Priefler tot Monfter 5 en te gelyk l^ezitter van de vika-

rye door eer Gerrit van AfTencielft en l^eatrix van Dalem gefon-
deert in de oude kapel van Allendelft , Pater van dit Konvent. On-
der de I'laters vinden wy dat in den jaare 15-10 geweeft is ^echf Pe-
tendogter van Brabant, gelyk ons is gebleken uit verfcheide oor-
fpronkelyke quitantien wegens ontfang van lyfrenten, ftaande ten ly-

ve van Aljt en Marytie JVillems dogteren foan Affendelit-) haare ge-
profellide mede-fufteren , zynde dezelve met haar eige hand ge-
I'chreven en ondertekent, en bezegelt met des Convents zegel , ge-
drukt in gioenen wairche, hcbbende dit otnfchrift,

S. CONVENTUS SORORUM ELEZABETE
INHAAGA:

dat is,

Zegel lies Coiwents van de Sujleren njaii St. EUzabet in den Hage'.

Kkk

3

Wy

(«) Zic de kariit van den jaare i f/o. No. 1 1. en blykt nog klaardcr uit de vol-

(Tcnde befchryvinge van zckcr huisjc , 't vvclk cenen Pietcr Schryns , ordinaris

klcrk in 't komptoir van dc Statcn van Holland, verzogt en ook wierd toegcflaan

by adte van den ^i October if 8J) tc mogcn opmakcn. „ Dc Gecommittecrdc

„ Raden van dc Staten van Hollant , liicrop gehoort liebbcnde Cornclis Zy-

j, brantsz, Ontfangcr van de goedcren van den Convente van St. Elizabsth alhier

5, in den Hagc, en onderrecht zyndc van de grootte en fituatie van zeker afgtbrandt

,, buysken, re[ponderendc rcgt tcgcns ever de Schoolflraet ^ certyds hetJlagtbuys gcweefi

J, ;::;jy»<r/f van den voornocmden Convente, met nogecn crtken daaraen, beginnen-

„ de noorden aan den gcvcl van dc plactfe die het It'ecshuys geweeft is , Itrecken-

„ de zuydwaerds op tot het huyskcn , daerinne Geertgen Jans tegerrvvoordich

„ woont, lang te iamen ontrent een en tseftig voeten en breed twintig voetcn
,

„ gclegen ooli aen de floot en weft acn den binncngang van den Convent voorn.

„ cnz. By afte van den 2.8 Febniari if89 wierd insgclyks aan eenen Jan Jaques

van Caneflencs, mcffemakcr van Bruflcl, wonendc alhier in den Hage, geaccor-

deert , dat hy op 't erf ledig Icggcnde en refpondcreKde tegen over de VlamihgHraet,

J, mede gchmcn 'van den Convente van St. EUzabet, zoude mogcn timmeren en den

„ grond gcbruyken, zoo verrc als de fundamenten Itrecken van de verbrandc

„ huyfen, te vooren aldaer gcftaan hcbbende.

{0) Dezc Hccr Jan Claesz was \'\ 157? nog Pater van dit Convent, als blykt

uit een pergamcnte-brief van zo Mai des gemclde jaars. Ter zelvcr tyd was Ma-
ter van dit Convent Marritgc Cornclis do,^ter, aan wclkc de Staten by Relblutie

van den 27 Maart 1 5i)4
„' in plaatze van haare toegcvocgde alimentaric van 74

„ pondcn 's jaars, confentcerden tcraogen genietcn hondert pondcn jaarlyks, ten

„ aanzicn van haren oudcrdom en impotentheid.
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Wy vertrouwen den oudheid-bcminnaars geen ondienftc tc zullen

doen, dat wy een aftekening van 't zegel zelf alhier nevens voegen.

Na haar is gevolgt de voorn. Marytie Wilkms dogtcr van Afjen-

delft ; deze zynde eerft geweeft gcprofclTide nonne , wierd in 't jaar

1 517 Miniftreile en in 't volgende jaar Mater van dit konvent. In

den jaare 145-3 was Aljd Willemsdogter Miniftrelle van deze St. Eli-

zabets Sufteienj waar uic klaadyk af te nemenis, dat dit konvent

als toen al in wezen is geweeft, zynde het zelve, voor soo verre

wy uit beicheiden hebbcn konnen nagaan in den beginne der vyf-

tiende eeuvv al geiligt.
Onmaa- •>[ y^r.^^ ontrent het midden derzehe eeuw , dat de gierigheid en

r'gheid' onverzadclyke begeerte der Geeilcljken door ganlch Kederland lot

en be- zulken hoogen top was geftegen, dat zy nu niet Linger ontzagen zig
geerte q,-, allerhande wyzen en door allerhande wegen te \erryken met het
der Gee- "^ , f • r\ • i

fieiykea goed en zvveet der arme mgezetenen. Unvermoeit waren zy m Jiec

door inhalen en afperllen van penningen. En fchoon hicrover al eenige
'^^^'^ klagten ten Hove wierden gedaan, 't mocht niet hclpen. De Geef-

landTot telykcn ruften niet of alles moell: onder Jien in Nederland gel^ragt

rykdom. werden ; 't geen zoo verre ging, dat zy dagelyks veel meer ont-

„ . fingen alsde \ orflen zelf van hunne onderdaanen. Euiten de fteden

genmeer ^^ ten platten lande was het meefte gedeelte van beemden, akkers

van de en velden , 't zy door koop 't zy door gifte en makinge, onder him
gemeen- bezit

;
ja dat meer was , zy daar medc nog niet a ergenoegt , had-

Voraen' ^^"^ ^^ nceringe en handteeringe binnen hunne kloofters en geltig-

zeif. ' ten weten te trekken ; daar was niet van werreldlyke wdnft of het

fmaakte en wierd greetig ingctrokken l^y de Geeilelyken, in alien

ken aiie
^^'^1'^ ^^ ^"^^^ ^^^^ voornamentlyk toeilond zulk gewin met onlydely-

ueerin- ^e verkortingc van de arme en zugtende gemecnte , op wien allecn

gen en quamen de onkoflcn van de oorlogen , toen ter tyd menigvuldig en
ha.dtcc-

i^yj^^ geduurig, ni te jagen. Dit doen drukte dcs te meer den bur-

bhincn gd" 5 door dien de Geeilelyken hunne waaren en werk veel beter

hunne koop konden gcven als andere , vermits zy den burgeren opgeleide

lallen niet ondcrvvorpen waren. Invoegen datde gemeene man daar

door l>enomen w ierd alle middel niet alleen cm cerlyk te konnen le-

ven , maar zelfs om den V orlt zyne beden te konnen opbrengen ;

het wclk de magt der Vorllen dapper krenkte, te meer, dewyl by

de Geeilelyken, in welker handen, alsbo\en, de meefte vafte goe-

deren waren gekomcn , desw'egcn geen fciiot of lot betaalt wierde.

Zulks dat men ten laatften genootzaakt wierd , daar tegen te voor-

zien. Wdips van Bmrgondie , als Grave van Holland , Zeehnd en.

Vries-

kloo
fters
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Vrieiiand , was , na de getuigenifie van Boxhorn , de eerfle , die ,

niet vreiende der Geellelyken wreveiingen, dit over zig dorft ne-

men. Hy belchreef dan ten dicn einde de Staten zyner voorlz Lan-

den, die by advyfe en goeddunken van den Hove en andere nota-

Ijcle perzooiien, daar by en over geroepen, eenige pointen en ard-

culen tot inteugelinge in gel'chrifte deden opltellen en den Geeftely-

];en voordragen (/>)> of zj dczelve vvilden aannemen. Dog ze

wierden by hen alle verworpcn , en niemand was 'er die zig daar aan

wilde onderhorig maken, uitgenomen de Miniftrefle en gemeene
Suftercn van "t Sinte Elizabets konvent in den Hage, welkc alleen te

vrede

(p) Wv zullen toc mcerder ophcldcving en om een bcter bcgrip te hcbbcn ItoC

deze 7/aake z.ig hcefc tocgedragen , nlhicr noi^ opgeven ecu gedeelte \an con geding

in den jaaic i4fi) voor den Hove van Holland gchouden, waar by dc Kloolterliil-

gen van dit !;onvcnt ais vcfweerdeis dcden zeggen, „ lioe dat over ccn deel jaeren

„ geledcn vccle dachvairdcn gehouden hebben gevvecft by myn voirfz.Heeren van

,) den Raidc en by de Baenridzen , Ridderen , Knapcn en Steden van Hollant,

„ Zeelant en \'neflant, omme ordonnancye te maken op ten Geellelicken geoir-

„ den luydcn in den zelven Lande , die tot dier tyt toe erve plagen tc nemen van

hoiien Oudcien en magen , dat mynen gen. Hcere alfoe met en dochte te be-

hocicn, fy voirtacn in en vuyt fouden erven ende na dat dair of vcele dachvair-

den gchouden hadden g..'weeit daer die geeitelicke oirdcn toe gcroupen waren ,

fo wordcn by myn voirfz. Heercn van ucn Raidc , Ridderlcip ende ftcden ze-

kere notable perfoenen dair toe geordinecrt , die dairop een ordinancye maken
en in Icliftc tcttcn louden als fy dcdcnj Welke Ordinancye voir die felve myne
Hceren v;tn dcti Raide, Ridderfciiip en Steden, die dat heel Land prefentecren

,

opgedaen was ende als doe wort een gcncrale dagvairt geiacmt van alien geoir-

den luyden, manncn ende vrouwcn van wat oirdsn dat fy waren, op eencn ze-

kcren dach in den Hage te wefen, ende die aldair wefende, fo was den zelven

geoirderi luyden die Ordinancye alio gcm.ickt by myn voirfz;. Heercn van den

Raide, Riddcrfcip ende Steden in gefcriftc overgcgeven ende dairop gegcven

eencn dach vanbcrade, ende was voirdcr dairop gcieyt dat niyns voirlz. gen.

Heere utcrfte wille ende meyninge was dat die Geellelicke luyden die Ordinan-

cye acnnemcn en honden fouden, of waren fy dairinne onwillich , foe foude die

felve mynen gen Heere dairop provif)c doen en was hen dairop dach beteykent

om haer eyntelicke antwoirde dair op te bryngcn elc voir hun lelven ; zcggendc

voirt die Verwcerdcrs , dat ten dage alfoe den gcoirden luyden beteykent 't

meeilc deel fcnden hoir Providitoirs in den Hage , ende gavcn mceft allcgader

dair op ccn antwoirde ncgatyf , meyncnde dat die Ordinancye by mjnen voirfz.

Heere-n van den Raidc, Riddcrfcip en Steden hun te fwacr was aan te nemen en

tcgcns recht gcfondeert ; mair die zelvc Verweerders die myn voiriz. Heeren

van den Rru'de , Ridderfcip en Steden niet wederfpannigh wefen en wouden
,

namcn die Ordinancye willichlik an, wair op myn voirfz gen. Heer hun we-

der fvne opene brieve gegeven heeft, dairinne hy wille en begeert dat men him

die Ordinancye fallaten gebruvkcn, mits 't welke fy die oic alt)t alfoe zcdert

die tyt gcbruyct en genoten hebben, dair fy nochtans groite aftendcel dicke of

gchad hebben, by dyen dat fy op hoir recht niet en blcven , gelyc andere Con-

„ venten, cnz. Zic verders de Seiueniie tot confirmatie dezcs, gedagtckent den

1 7 April I4f 9 gcregift. in 't Mcmor. en Scntcntie-bock van den Hove , gcquot.

F. fol. 144. %;eiju. Dit Reglement werd mede aangchaalt in zekere Scntentie van

den i4julii "470. roerende hct Kloofler van dezelve orde tcr Gouda, in 't Mc-
moriaal en Scntentie-boek gequot. N. fol. 4^' ver/o, ook geconfirmecrt ten opzig-

rc van 't Konvent van Rodtnburg buitcn Leiden van den 9 December I47f , in 'r

Memor. van Scntcntien ge(]Uot. P. ful. 8p vafo.
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\fede warcn zig daarna te vocgen en 't voorf/, Kec;leiTient te onder-

gaan. Den brief, den welkeii Hertog Philips daar op aan t gemel-

de kloofter verleende, hcbben wy dienftig geoordeelt. hier nevens

op tc geven , op dac daaruit met cenen kan gezien vverden , waarin

de meergem. artikelen beftonden.
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PHILIPS , &CC. doen cond alien luyden , Alfoe over langcn

tyc geleden ons \ele grote clachte gcdaen hadden gevveelt

,

dat in onlen Landen van IloUant, Zeelant en Vriellant, zoe velc

Cloellcren van Regulieren , Reguliereilen en van der dcrden or-

den van Sinte Franciicus beyde van mannen en van vrouwen en

andere Religieufen Begynen en Bcgaerden uprcfen die welke hun

verwoirderen en vervorderen te cocpen ende te anverden erven ,

renten en verftcrften, die ly den voirfz. Clociteren laeten en niet

vveder en vvillen vuyt erven in fulcken vouge , dat zy binnen cor-

ten jacren gclcepen louden welen op dat him gedocht vvaere te

geciygen ende te hennvaerts te hebben die meerte deel van den

eerven, landen, renten ende goeden onfer voorfz. landen , Oick
mede van dat die van den voirlz gceilelicken pcrfoonen en cloelte-

ren hen onderwonden en ondervvinden dagelicx te doen wairlicke

ambochten en nccryngen, als wol vveven, drapcryen, linvvaetmae-

ken en andere ambochten en te nemen te liemwairts vvinninge

die fculdich waeren te hebben feculieren perfoonen , dair zy onl'e

arme gemeente en onderfaeten , die ons dagelicx dienen in onfe

Ijeeden, aliys-gelt , waiken en andere faickcn , mede vercorcen

in hoeren neeringe en ambochte te doen , die welke onfe onder-

faeten 5 die te onderhouden iiebben Jiueren wyven , kinderen en

huysgezinne, (Sic. dair mede verachtert fyn in liuere winninge en

anderlints , welke clachte angehoirt onfe I'anretfen , Ridderen ,

Knapen en goede iteden onfer Landen voirfz. : mitsgaders andere

notabele perfoonen alfoe wel van onfen Raide als andere by onfe

bevelen en dair toe geftelt van onfen wege, hadden dair up gead-

vifeert die remedien en moderatien , die hunluyden redelicken

dochte vvefende omme te voirfien 't guendt dat voirfz. is ; Ende
te dien einde hadden gcllclt in gefchrifte zekere poinften en arti-

culen , inhoudende hoire advys en goetduncken up die voirfz. re-

medie en redelicken moderatien. "V^'elke advys en goetduncken

den gedeputeerden van den voirfz. Cloefteren en ordenen , die

dau: om verfaemt waren, gethoent wert, om hun dair op te be-

raiden en te weten of zy dat anncmcn foudcnwillen, mair na hoi-

ren berade en dat zy tfamen dair up gefproken hadden all in 't

lange, Soe verantwoirden zy in 't gemeen, dat zy die voirfz. re-

medien en moderatien alfoe deuchdclicken en redelicken gemaift

niet accepteren noch aanneemen en willedcn , fonder alleen die

Miniftrelie en gemeen Convent van finte thfabetten huyfe en
Cloelleren van der derden oirdcn van finte Francifcus van Peni-

tentien hier in den Hage wonende, die te vrcden hebben geweeft

aen te nemen en te accepteren die voirfz puntcn en advifen , Fn-

de hebben ons oedtmoedelicken doen bidden dat ons bclieven wil-

de hem die voirfz,. punten alfoe geadvifeert by den yoirfz. gede-

pu-
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3, puteerden te confirmeienj van welke punten 't inhouden hierna

5, volcht.

1.

,, Eerft foo en fal gheen religieirfe of geoirdc perfoon in deii

„ voirlz. Cloifter geoirdert en gecleec wefende te erve moghen ne-

5j jnen eenige leengoede in wac maeten die hem fouden upfterven.

I I.

5, Item zoe M dat gcmcen Convent van den voirfz. Cloefler mo-
,) genhehben an huyfe, lande, erve en eygelicke renten, die wair-

57 de van hondert marft lilvers tsjaers trois gewichte binnen onfeh

5} Landen van HoUant , Zeelant en Vrieflant en nyet meer.

1 1 I;

„ Item wanneer fy foe hoege gegoet fyn , foe fullen zy gehouden
5, wefen te hebben in hueren Cloeiler vyftich geoirde perfoenen ,

), meer oft zy willen ende nyet myn in getale , ende alffer dan ye-

35 mant iterft van die getalle , foe fullen zy gehouden wefen alioe

geringe als zy moghen anderen perfoon in <liets dooden fleden

t'ontfangen en in te nemen in der oirden tot den voUen getalle toe

„ van vyfirch perfoenen by hoere voirfz. Cureyt mitte dair toe we-
5, I'cnden en dair tegen en fullen zy geen ftatuten mogen maicken
5, noch privilegien werven ter contrarie. Mair wairt dat fy , na

„ dat zy gegoedt fullen wefen tot die wairde van C marck filvers

,-, tsjaers, namaels verarmmeden by ongevalle of by lafte en dat ken-

„ lie en openbairlic waere , foe fullen zy dan myn perfoenen dan
,, vyftich in hoeren Cloefter hebben mogen ter tyt dat zy weder
„ tot die wairde van C. marck filvers tsjaers vercreghen fullen heb-

jj ben erflick renten van onfen Landen van HoUant , Zeelant en

,, Vrieflant.

35

5?

i V.

5, Item \\ ant dit voirfz. Cloefler en Convent up defe tyt nyet ge-

,, goet en zyn aen erfelicken renten in onfen voirfz. Landen tot die

„ wairde van C. marck filvers tsjaers , Soe is geadvifeert , op dad

„ zy te geringer dair toe comen moghen , dat foe wat vrouwe per-

3, foon in den voirfz. Cloifter gaen wil omme die oirde aen te ne-

5, men die tot hoeren mondighen jaeren, als vyftien jaer oudc \ve-

„ fende , gecomen is , alle haere eygelicke goedc mit iiaer mach
5, bringlien in dac Cloefter om dit aldair ewelycken te laeten, alloe

verre als zy dair aff hoere wille openbairlic voeren een Notarius

en getuygen of voeren Scout en Scepenen , dair hoere goeden
gelegen a"* aeren , kennet en verliet ende inflrumcnt ofte brieve

dede maicken eer fy dat ha!)yt van der oirde aenneempt , dat foe

„ fal dat Convent alle dies perfoonen rede en tilbaer have , die men
LU hem

33
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,i hem in den Cloefter nyet te doen en heeft binnen tLJaers vercoe-

„ pen en die tweedeel van der gelde dair aff comende lulicn zy be"

„ leggcn in onfen Landen aen eygelicke renten om te geringcr te coe-

„ men tot der groote van den C. marck silvers tbjaers , ende dat

], dcrdendeel van dien gelde i'ullen zy houden tot der fabricke des

J) Cloellers. Ende dit te verftaen alloe verre als die perioonen , die

,> in 't Cloefter gaen fal , geen kinderen nocli kintskinderen en heb-

}) ben, tnair haddcn fy die jibe louden zy gehouden vvei'en dien eerit

n voeren vuyt te laeten alle hoeren leenen , die zy hadden en die

}) tweedeel van alien hoeren eygen goeden en dat ander derdendeel

it fal zy mit hair in 't Cloefter bringen mogen om dat erlljxk aen

» den Cloefter te blyven? alfoe verre als zy hoeren zaeken te voe-

j> ren openbairlick gemaift hadden voer Notarius of voer Scout en

}» Scepenen, t^elyc voirfz. ftaet Ende al wairt dat dies perfoonen

5, kinderen of kintskinderen offlivich worden, dair en foude zy geen

,> erve af nemen , mair fullen deelen en nemen die 't anders ter ver-

,) val fculdich zyn tc nemen , Ende al wairt dat die perlben die in 't

„ Cloefter ginge , kinderen noch kintskinderen en hadde ende zy
„ geen ordinacie van hueren goeden gemaid en hadden in der for-

,) me als voirfz. ftaet , foe fal dat Convent van den Cloefter fculdich

J) wefen eenen Inventaris aufthentyck te maecken van alien den goe-

j, den dien perfoonen toebehoerende en dair of die naefte nagel ^'an

J, dien perfoon een gelyk Inventarys te Icveren , mar dat Cloefter

„ mit dien perfoon diere ingegaen waren fullen alle dies perfoonen

„ goeden erven en haven gebruycken dies perfoen leven lanck en

), nae hoere doot foe fullen haere erfgenamen die helfte van dien

„ weder nemen te erve , en dit alle te verftaen alloe lange als dit

,) voirfz. Cloefter beneden die wairde van C. marck filvers tsjaers

it erflicke renten in onfen voirfz. Landen gegoet is , mair als dat

,) voirfz. Cloefter zoe ryck is , foe fullen die erflfgenamen van den

), begeven perfoon a!le haeren goeden weder te nemen te erve na

n inhouden des Inventarys.

V.

^
J, Item wairt dat eenich vadcr en moeder tfaemen of eenich van

„ hun beyden een kynt oft kyntskynt, off maech off vrient in dit

„ voirfz. Cloefter brochte en die oirde anneme , en dat Cloefter

„ noch niet gegoet en waere tot C. marck lilvers tsjaers erflelicke

3) renten in onfen voirfz. Landen , die mogen van hoeren goeden die

„ perfoen geven an erve , gelde ende tiellaer have alfoe veel alft

„ hem gelieven fal als zy gefont zyn gaende en ftaende , ende foe

„ fal dat Convent van der Cloefter gehouden wefen die tweedeel

„ van den tielbair have te vercoopen mit den twee dclen van den

u goeden dair af comende en mit den twee deel van den gelde dat

}i mit die perfoon in 't Cloefter gegeven waere , fal men erve koo-

it pen in onfen voirfz. Landen om te geringer tot hoeren tauxe van

,1 erffclicke renten jairhcx te comen en dat derdendeel van den gel-

„ de fal dat Cloefter mogen behouden tot der fabrycke van den

»> Cloefter.

II
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V I.

5, Item wairt dat cenich perfoen in 't voirfz. Cloefter gecleet we-
h fende , eenige erftenilFe aen beftorve , fal den Cloeikr mit dien
J, perfoen alle die erlfenille nemen en behouden des perfoons leven

ij lanck, alfoe verre als dat Cloefter nyet gegoet en is tot der wair-

j, de van Jiondcrt marck filver tsjaers an erffrenten voirfz. en dat

,t Convent fal den magcn en erfnamen van dien perfoon van der

J, voirfz. crfteniile een inventarys geven, en als die perfoen aflyvich

„ wort , foe fallen hare erfnamen die tweeded van der erfniflehaer

„ aenbertorven weder te erve nemen vuyt den Cloefter , en dat an-

„ der derdendeel fal erlfclyc den Cloefter blyven. Ende foe wan^

J, neer dit voirfz. Cloifter die wairde van C. marck filvers tsjairs an

„ erfrenten in onfen voirfz. Landen hebben fal , foe en fullen fy dair

,y en teynden nyet meer goeden noch erffrenten in onfen Landen
,> van Hollant , Zcelant , noch Vriellant mogen hebben noch ver-

), crigen , mar wairt dat fy in vuytgorfen eenich lant felve bedy6t

,, hadden in onfen voirfz. Landen , dat fallen fy mogen hebben en

„ behouden hoven die hondert marck filvers. Oick mede , want 't

., voirfz. Cloifter dagelycx grote coftcn heeft boven eenig ander

„ Cloefter, overmits dattet in den Hage ftaet , dairom zy dagelycx

5, grote acnvalle van alien Religieufen en andere geeftelicke perfoo-

„ nen hebben, zoe wel van andere on'den als van haer fclfs oirder ,

J, die aldair in onfen Hove te doen hebben, die in dit voirfz. Cloef-

„ ter hoeren cofte en herberge nemen •, S o e is geadvifeert , dat zy
„ boven die wairde van C. mark filvers tsjaers die fy in onfen voirfz.

„ Landen hebben mogen , noch hebben mogen xxv en xxx mar-

„ gen weylants en hoylanc , omme haere beeften in en vuyt te voe-

„ den , en dair toe zoo veele veens , dat zy tot haeren zclfs barnin-

„ ge in hoeren Cloefter turf vuyt delven mogen fonder voirder te

„ vercocpcn.

V I I.

„ Item zoe wanneer dit voirfz. Cloefter gegoet fal wefen in onfen

„ Landen van Hollant, Zeelant en Vriellant aen erflelicke renten tot

„ de wairde van C mark filvers tsjaers en tot alfoe veele lants

J, meer als voirfz ftaet , zoe en fal geen perfoen dairentevnden in dat

„ voirfz. Cloefter gecleet en geoirdert wefende eenige erffenifTe

„ noch verfterlFenilfe nemen in wat maten dattet zy anders dan dat

,, eenige geoirde perfoon die eciffnamc waerc van yemande die ter

„ werrclt offlivich worde, dair alf lal mogen nemen zoe vele dair

„ men die wairde van een mark filvers sjaers lyfrcnten om coepen

„ fal mogen.
VIII.

5^ Item alfoe langc als dat voirfz. Cloefter die wairde van C. mark
fihers tsjaers in onfen voirlz. Landen nyct en hecft an ecrft'elicke

„ renten , wairt dan dat eenich parfoen him yet gave of befette in

„ teftament of anders om Goids willen het zy erve of have, dat ful-

„ len zy mogen behouden eerftelyc om te geringer tot der voirf/..

Lll z fonv
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3, fomme van den renten te comen , alfoe verrc als die gccnc die

„ Jiem alfoe yet gave of befette nyet meer geeft noch bcicttc , dan

„ dat thiendendeel van zyncn gocde , mar wat hem dair en boveri

,, gcgeven of befate waere , en fuUen fy niet hebben , mar fuUen

„ nemen dies gevers of befittcrs eerfnamen als zy artyvich wort , cn-

„ de als zy gegoet zyn tot der fomme van der eerftelicken renten

3, in onfen Landen voirfz , als voirfz, ftaet , wairt dat daerentegen

5, den voirfz Cloefter yemande eenich lant , huyfe ofte erve gave of-

„ te bezette in teftament of andeis om Golds wille, foe fal dat Con-

„ vent van den voirfz Cloeller , die goeden binnen den eerllen jare

5, dattet aen hem gecommen waere , fculdich wefen te vercoopen

„ en an die weerlyckc hant te bringen , fonder eenich gebreck dair

5, inne te laten vallen ; Knde deden zy dat nyet , foe fullen wy ofte

55 onfe nacomelingen die goede doen aenvaerden en vercoepen , en

,5 't gelt dair af commende den armen doen deylen ; Ende 't gelt

5, dair af commende fal dat Convent van den voirfz Cloefter mogen

5, beleggen vuyten onfen Landen of vertymmeren in hoeren Cloeiler

,5 dair zy behoufFelyck zyn , &c.

I X.

„ Item als dit voirfz Cloefter gegoet fal wefen in onfen voirfz

5, Landen tot die wairde van.C. marck filvers tsjaers , foe fal dit

,5 voirfz Cloefter nochtans gcnieten en hebben mogen fulc goet als

5 eenich perfoen die mit hem in hoeren Cloeiler comen fal in der

J, oirden mit haer in 'c Cloeiler brin;;en fal , in der manieren als

5, voirfz flaet , mar fulcke goede als die perfoen mit haer in 't Cloe-

fter bringen fal , fullen dat Convent van den voirfz Cloeiler, het

zy renten oft andere goeden vercoepen binnen cencnjaer, ende

't gelt dair aff commende beleggen vuyten onfen Landen voirfz.

i

55

55

55

55

55

X.

,5 Item zoe en fullen die Sulleren van den voirfz Cloeiler geen nce-

ringe van der draperie voirt an doen alfe lakenen maicken noch

„ vercoepen, noch en fullen voirt an geen laken vveven anders dan

5, voer hem felven en die van hoeren Cloefter zyn ter tyt toe , dat fy

gegoet fullen wefen toe C. mark lilvcrs tsjaers, gelyc vo:rfz ftaet,

ende als zy tot dier fomme toe gegoedt zyn , zoe en zullen zy

dairenteynden geen woUe weven , maer lynen weven fullen zy wel

mogen doen. Ende haere lynnenwact dat zy bynncn huercn

Cloefter weven en reeden I'ullen , dat fullen zy mogen vercoopen

en hairen wille dair mede doen en tollen vry vuytvoeren , en des-

gelycx haren provande en dat zy anders behoeren fullen tot hoe-

ren Cloefter , fullen fy oick tollen vry vuyt mogen voeren en lly-

ten.

X I.

55

55

5»

55

5)

55

5>

5^

55

55

„ Item is oick geadvifecrt , dat wairt faicke dat w^ den gemee-

„ nen Cloelleren in onfen voirfz Landen hier namaels meer gracyen

„ deden
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5, deden om rycker te mogen wefcn , daer in en fal dit Cloefter niet

„ vermindert noch verafttert wefen met 't guent dat voirfz flaet.

55 SOE IST5 dat wy defe laicken aengefien en dair up gehad heb-

,5 ben 't advys ende goetdunckcn van onfen lieven en getrouwen
5, S'tedehouder en Luyden van onlcn Kaede by ons geftelt ten faicken

,, van onfen Landen van Hollant , Zeelant en Vrieslant ^ refidencie

5» houdende hier in den Haige voirfi. Ende oick mede 't advys
5, van den Luyden van onfen Groeten Raede by ons vvefende 5 die

55 die voirfz pointen en articlen alle in 't lange duerfen hebben mit
55 grote delibcratien en rypheyt van raide , alle die punten en articlen

5, hier boven gefcreven en geincorporeert, hebben wy voer ons en
55 voir onfen erven ende nacomelingen Graven en Gravinnen van
55 flollant, Zeelant en Vrieslant belieft, gevelligt en geconfirmeerc,

,5 en by defen onfen brieven gelieven, veltigen en contirmeren nacr
55 hacr formen en inhouden ; Behoudelicken dat die voirfz Mi-
5, nilb-elie en Convent van Sinte Lysbetten ons wederomgevenfulleii
5, Jiuere brieven bezegelt mit hueren zegele , dair in defc onfe brie-

5, ve van woerde te vvoerde geincorporeert fullen wefen ; By welc-
55 ken lioeren brieft' zy die voirfz punten accepteren en nemen fullen

5, en beloeven die te onderhouden fonder eenich ingebreeke noch
55 ymmcrmecr dair jegen te doen in ceniger wys , die welcke hoere
5, brieven wy willen bewaert wefen by den bewaerrer van onfen
5, Chartren en Regifteren , en by hem geregiftreert te wefen in den
3, bouck van onCen Re2;ifteren van Hollant ; Behoudelic oick in alle

55 onfc rcchtcn , hoocJieyt en hccrlicheyt. Ontbieden dairom en be-
55 velen onfen voirfz Stadhouder en Raede in Hollartt -, onfen Rent-
5, meeilcr en Procureur Generael der felvcr Landen , onfen Bailliu

55 en hcout van den Ilage , en alle anderen onfen Amptenaeren

,

55 Rechteren , juilicicren , Cfficieren en Onderfaeten dien dat aen-

55 gaet oft aengaen fal mogen , hoeren Stedehouderen die nu zyn en
55 namaels welen fullen , en elken van henluyden byfonder en alfoe

5, verre alft hem aengaen mach, dat van onfe tegcnwoirdige gracie,

55 believinge , veftinge en confirmatic in der vouge ende manieren
35 voirfz zy 5 doen laten en gcdo^gcn die voirn. van den Convente
,5 van Sinte Lysbette volcomclicke , paiiTibclyck en ruftelyck ge-

„ genieten en gebruyken , fonder hen dair in te doen ofte laeten

5, gefchien nu of in toekomende tyden eenigen hinder , ftoet of on-
,5 gebruyck ter contraric, want dat 'ons alfoe belieft en willen dat

gedaen zy. In oirconden defen onlcn brieve en onfen zegcl dair

an gehangen. Gegeven in onfe Huyfe in den Hage in Tlollant

den lactlen dach van April in't jaer onfes Heeren M.' CCCC. LVI.
Aldus geteyckent by mynen Heeren den Hertoge.

35

33

L. MISDACH.

Van die Konvcnt isjegcnswoordig nicts overigdan de blootcnaam 'tCon-

2.ynde het zelve by de Magiitraat van den Hage in voorige tyden ge- d«hand
1-11 3 kogt,
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kogt, en ten gronde toe gefloopt (</), waar van zy haare nieuwd^'

Groenmarkt in den jaare 1614 hebben gemaakt, uitwyzens zekere
Keure en Ordonnantie van den 6. Odob. des gem. jaars, waar
by „ Schout , Burgemeefteren en Regeerders flatueren , dat niemand
„ wie hy zy, op ten ordinaire Marktdagen, zyndc maandags en
„ vrydags eenige groente , faet , walTcnde kruiden , bloemen , kool

,

„ knoilen of peen zal mogen vcrkoopcn of koopen dan op de nieu-

5, we Groen-markt daar toe geaccoiiimodcert in V St. Elizabeths

Sufterhiiys of Kloojter alhier , ter plaatze daar 't hen
zai werden.

55 aangewezen

3) 1

St. Agnes

Kon-
vent.

Waar
voor-

heen
aoude
geftaan

hebben.

De on-

gegront-

heiddaar

van aan-

getoont.

Hot tweede Konvent, waar van deNonnen mede na denRegel van
St. ^Ingii/iinuslcefden, zoude na de getuigenille van den Schryver der

Batavifche Oudlieden (r) , geltaan hebben in de Tooren-ih'aat , en
genoemc zyn geweefl Ste. Agnes Konvent, en in den jaare 1 547
opgekomen onder cen oude en arme weduwe Gee^rtruid Jansdogter.
Van deze Gecrtruid verhaalt hy en ook zyn vertaulder, dat zy 17 a

18 dogteren hebbende vergaderc, met dezelve zeven jaaren lang,

zonder eenig inkomen, in de uiterfte armoede zoude hebben geleefc, en
dat, wanneer deze maagden ontrent 145-0 zig genegen toonden cm
eenige inkomften aan te nemen , de gemelde Geertruid zig zelve van
haar zoude afgezondert hebben, zonder eenen duitte willen ontfangen
of genieten ; daar by voegende , dat deze vergaderinge op dien tyd
den regel van St. Augullinus nog niet had aangenomen. Dog van
dit alles hebben wy niets ter werreld konnen ontdekkcn , zynde zelfs

ons nooit uit oude brieven, fprekende van de huizingen, gelegen in

de gemelde Tooren-llraat , gebleken , dat aldaar zodanig Konvent
zoude geweeft hebben. Uit een der zelve (s) hebben wy wel ge-

zien, dat'er in den jaare 14^0 in dezelve ftraat is geweeft een Doe-
le , zonder dat wy tot nog toe hebben konnen nafpeuren tot ivat ge-

bruik

(q) Wannccr in den jaaic 1^84 alle de huizen in de Flaming- ftraat afbranden,

geraakte ook een gedeelte van dit klooftcr in de aftche , zoo als onder anderen uit

de volgendc Relblutie van den 2 1 . Julii 1 5 84 af te ncmcn is. „ Op hct verloek

„ van Maritgcn Vincenten , blinde en impotcnte Vrouwc, oud 70 jaaren, die

„ voor alimcnratie toegevoegt is geweeil fcs pond. grn. 's jaers ; en Jannitgen Ot-

„ tcndogter , oud 60 jaren , die vier ponden Viaems toegevoegt Avaren , beydc

„ Convcntu;ilcn van den Convente van 't Spiiye in den Hagc j Is elks , in acnzie-

„ uinge "Van de afbrandinge van hare huyftnge van St. Elizabeth in den Hage ^ boven

,, hare tocgevocgde alimentatie gegunt nog twee ponden grooten Vlacins tsjaers.

Zie mede iCcrolucie z8. Febr. 1 589. Ook zyn eenige Ihikken van de huizingc van
dit klooiter by dc Staten van Holland aan purticulieren in erfpagt gcge\'en om te

betimmcren, rcparercn, vernieuwen
, ,, en gcbruyken zonder eenige contraJictie

„ ofbelct, mils daar voor bctalcnde , &:c. zonder dat de voorfz. huvzingen en

„ erven \xn wcgen 't gemecne Land of andeis wedcrom aanvacrt ziillen mogen
„ wcrdcn , dan mits alvoorens opleggende en betalende Zodanige fomme als de

„ polTefleurs van dezelve huizingen zullen doen blyken aan dezelve vcrfchoten en

„ gcimpcndcert te hebben. Zie verders Rcfokitie zp December ifSj.).

(r) Pag. 138.

fj) Dc/.c brief vcrkort luid aldus „ Wy Schepen in den Hage doen condt al-

„ lenUiJcn, dat voor ons quam N. N. &:c. Ende deze voorlz. rente hceft hy

„ hem verfckcrt op een huys en crve gelcgcn in de Toornibaet , belegcn acn die

„ noort-

«
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bruik dezelve eigentlyk heeft gedient ; maar dat deze Doele op den
zelven tyd zoude hebljen verftre.vt tot eene byeenvvooninge der
vooriz. Nonnen is by ons ganfcli onaannemelyk. Wd is waar , dat
'cr by Cretler in zyne Befchryvinge van 's Gravenhage (/) een oude
francyne Ijiief \^erd gevonden , Iprekende van zodani^ konvent ,

gellaan hebbende in de Toorenllraat , waaruit men eenig en alleen

deze ganiche vcrtellinge heeft getrokken. Maar indien men ilegts

met eenige oplettentheid inziet , Jioe en waar ter plaat/e hy den zel-

ven brief bybrcngt, teritond zal men bevindenjdat hy dien niet toe-

fchryft aan een zeker afgezondert klooiler , maar aan dat van Ste.

Aagtt konvent , 't i;een in oude brieven dooi:gaans genoemt vverd

Ste. Agu'ieten Sufternuis , welke benaminge ook in den vooriz brief
voorkomt. Zulks dat wy vaftftellen , dat 'er geen twee byzondere
kloofters , hoewel van verfchillende naam, op een en den zelven tyd zoo
digt by den anderen gelegen zyn geweelt , maar dat dat konvent,
waar van de gemelde brief gewaagt , het zelve is met daf van Ste.

Agneta , by Cretfer onbedagtelyk Ste. Aagte genoemt , 't geen in 't

Wefteinde zynen ingang heeft, en jegensvvoordig voor 't Weeshuis
werd gebruikt ; welk konvent of Sufterhuis eertyds met zyne belen-

dinge heeft geflrekt tot agter de huizen , ftaande aan de weftzyde
van de Tooren-ftraat , alwaar het zelve ook eenen uitgang heeft ge-
had. Behalven dat vy vermeinen, dat de meergemelde brief niet en
i^ van dat gewigt , dat men het minfle geloof aan den zelven kan ge-

ven, als in zig niet anders vervattende dan een ganfch fabuleus ver-

haal van een mirakel, 't geen in liet zoo gewaande Konvent zoude
zyn voorgevnllen , ongetwytfek by den een of den anderen Monnik
bedagt en verziert. En derhalven konnen wy niet bczeffen , hoe lui-

clen van oordeel en ervarentheid in de oudheden van ons L and , ten

minden ontrent het Geeftelyke, zig zoo ligt konnen overgeven, om
op zulken loiTen grond een ganfch gebouw ter neder te liellen, even
of de vyftiendc eeuw niet overvloedig en mildgenoeg ware geweell:,

om Klootters en Godshuizen te ftigten , dewyl 'er na het getuigenis

van Boxhorn in zyne Nederlandfche Hiftorien , meer dan 45- op
dien tyd in de Nederlanden gevonden wierden ; Avelk getal de meer-
gemelde Schryver in zyne ^ oorreden van de ZuidhoUandfche Oud-
heden zelfs begroot op vyf hondert Kloofters of Bagynhoven , wel-

ke buiten de KoUegiale kerken in deze Provintien zouden gellaan

hebben.
Wy bekennen , dat we de meergemelde Schryvers zodanig van

onvoorzigtighei'd niet zouden hebben derven belchuldigen , indien

het bcwys , vi'aarop zy hunne ftelling velligen , van meerder kragt

en van beter alloi ware geweefl , dewyl zy fchynen misleid te zyn

door de benaminge, welke Cretfer, dien men zoude moetcn onder-

ftellen ten voUen kundig te zyn , immers van zulkc dingen die iri

zyne

,, nooitzydc Ghysbreclit Chef/., an die zwtzyde Maritgen des Prochypapcn

„ Jonkwyf, en an die zclvc zvdc utter Bruyn die Maetfclacr, op dat ivcjleyrulu die

„ Doekn , en op dat oofteynJe die Heerftraet , &c. den xx September Ao.

„ M. CCCC. envyftig. (/) Pag. 59.
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/.yne plaatze openbaar en bekent 7.yn , aan dat Godshuis leer ver-

keeidciyk komt te geven, noemende Jict zelve Ste. Aagte konvent,

welke benaminge hy niet zal konnen aantonen , dat ooit het voorfz.

Sufterhuis heeft gevoert ; daar in tegendeel in den Ijew ul'ten francy-

nen brief vermeld werd van Ste. Agnes of Agnieten konvent ; wel-

ke onderfcheidelyke benamingen der gemelde Schut-IIeiligen of Pa-

tronelfen hen dan aanleidinge liebben gegeven , om twee afzonder-

]yke Maagden-hiiizen te llellen , Jiet eene met den naam van St. Aag-

te en 't andeie met den naam van St. Agnes konvent.

!Ste. a G N E T a konvent.

Hoeda-
nigheid

van 't

gebouw.

Ishct

eenigftc

dat van

de vier

Con-
venten

OverigiJ

geble-

ven.

Hiermede van deze zaake affchcidende , gaan wy over tot het Ste.

u4gn}eten Konvent , 't welk , gelyk vvy zoo even hebben gezegt ,

zynen ingang heeft in 't W efteinde regt over het huis van de oude

Heeren van Allendelft, op de meergemelde kaart aangewezen met
No. iz. De Konnen, die in 't zelve waren, leefden na den derden

regel van St. Francifcus. Het gel^ouw was al vry van een ta-

melyke grootte of omtrek , en had aan de zyde van de ftraat ee-

ne kerk of kapel , gelyk af te nemen is uit de zelve kaart ,

dog wclke in laatere tyden is afgebroken en den grond gelyk ge-

maakt. Aangaande dit Sufterhuis is ons tot nog toe niets by-

zonders te vooren gckomen , en derhalven hebben wy alhier al-

leen maar aan te merken , dat dit gebouw voor het meerendeel is

ontdooken het lot , 't geen veele anderc diergelyke Godshuizen ten

tyde van de veranderinge van den (^'odsdicnft , in Holland en ande-

re vereenigde Provintien , en wel inzonderheid in den Hage zyn on-

derworpen geweeft , zynde dit het eenigfte dat van de vier Nonne-

konventen, die alhier eertyds wierden gevonden, in wezen is geble-

ven, ""t geen veroorfaakt is , dat in den jaare ifj^. dit huis tot in-

wooninge en gebruik dcr arme W'eezen is gegunt envcrdersbequaam
gemaakt geworden , na dat de Weezen al eenige jaaren te vooren

hun verblyf in een ander huis hadden gehad , zoo als vvy te zyner

plaatze nader zuUen verhalen.

Su. Ms'
ria in

GalIlea

konvent
aanaeii

Pooi-

weg.

Ste. MARIA IN GALILEA CONVENT.

De Nonnen van St. Auguftinus orde hebben , volgens 't fchryven

van Lindeborn (v ) nog een derde Konvent of Maagdenhuis gehad,

bekent met den naam van St. Mariaas Koiwent in Galilca {vj ). ^'an

dit Sufterhuis , 't welk aan den Poot-weg ftond , en onder het meer-
gemelde ivapittel behoorde , was in den jaare 1479- Mater of Be-

tierftcr Maria Jacobsdogter , zoo als ons uit een oorfpronkelyke ac-

te by haar gepalfeert , is gebleken. In het teftament van Mr. Hugo
van Aflendelft, 't geen hy in den jaare i52,x heeft gemaakt , als me-

de

("j) Zic dc Oudh. en Geftigten vanDelfland, 5v'c. /^zg. 404.
(w) KaarceVan Ucn Hage No. 10.
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de in zyne laaterc confirmatoire difpofitic van den jaare 15-38 vinden
w y eenen Mr' Jooji Corvinck , Pater van den Cunvente op V Spoey , vvicrd

"t gcen ongenvyttclt Jiet zelve is , daar wy van fpreken; want of 00k gt

fchoon het voorfz. buiterhuis heeft e-eftaan in de Pooten , zoo zal 't r"T^
nogtans zynen uitgang hebben gehad op \ Spui of met z} ne erve tot ,erhuis

daar toe hebben gellrekt , en zulks daarom ook genoemt zyri ge- op't

veeft het Convent op 't Spui (.v)- Hy was mede Notarius na de wy- ^P"'-

ze en 't gebruik van dien tyd, in a\ elkc qualiteic hy heefc onderte-
kent het laatftgemelde tellament van den voornoemden Hugo van Af-
fendelftj en in 15x0 gepalfeert den fondatie-bricf van ecne vikarye
door Klizabet van Keulen o\) iict H. (reeft altaar. De laatfte Kagy-
nen-Fater is geweeft WtQv Liibeek Dirhzoon > Priefter , eer-yds bezit-
ter van cene vikarie gefondeert op St. Jacobs altaar in de groote
kerk alhier , waar van wy den brief hier vooren hebben opgegeven.
Hy M erd in het teflament van Heer Jan Govertsz. Priefter , die al-

hier in den Hage op den 16 Julii 155-9 is overleden , en hem tot

cxecuteur van zyn teftament hadde geftelt , betitelt , Heer Lubeck
Dirksz. Frkjler ^ Pater en Confejf'eur van V Ziijlerhuis op ''t Spoey. isnader-
De Staten van Holland begunftigden hem by Refolutie van den 15- handaf-

Julii 15-77 /;/ aanzien'mge van zyne qualite'tt en hooge jaaren jaarlyks R^^bro-

tot alimentatie en onderhoud met dc zomme van 150 guld. , te be-
^'^"dea

talen uit de inkomftcn van de goederen van 't Kapittel ten Hove, grond

By de omkeeringe der Land-regeeringe is dit klooller den grond huizen

gelyk gemaakt, en zyn daarop in laatcre tyden eenige burgers-hui- fi"^°"^'

zen getimmert , laatende niets ter gedagtcnilFe overig , dan dat het
Ih aatje , 't geen uit de Pooten derwaarts ftrekt , daar van als nog
behouden hccft den naam van de Bagyne-flraat, jegenwoordig be-
rugt door den fchrikkelyken moord aan twee oude luiden , man en
vrouw, in denjaarc 1711. gcpleegt. Het erf, w^aarop het bouw-

I^fmm huis

(a-) In oude brievcn, iprckcndc van huizen ftatinde op 't Spui, werd dit Kon-
vent befchreven nu eens met den naani van 't Sufterhuis op 'c Spui , dan vcder
ecns met den naam van het Suflcrhuis in de Pooten, zoo als uit devolgcndc aftens

af te nemen is, wclke wy rtukswyze alhier tot beveftiginge ztillen bybiengen. //}'

Sccpcnen in lioi Hage doen condt alien luden^ dtit voir ons quant Willem de Vryes en

bekcndi -voir hem en (yne erven en nacotnelingen in erfpagt gegcvtn te hebbe^n Bartbcl-

mees Remhranisz een coeltuin mit die huyftnge dair opjlacnde^ g'^(gcn op die Spoev an
dii oiftzyde I'an die vaert en heeft belegen aen de noirtzyde Com. Bruynsz , op die

ceflzyde en an de zuytzyde , dat Sufterhuys op die Spuy , en an die weftzyde die Heer-'

Jiract.^ &c. bczcgelt mit ons gemecnen zegel., gefcreven op ten sx dacb in jlpriUe in '/

jaer ons Heeren i fof . In ccn andercn brief, /^jy Maettyn Adriaensz tn Anthoe'

vis Aertsz. Sclupenen in den Hage doen condt alien luden , dat veor ons gecoh/eu is Ger-
'f it Kerjlenszoetiy en bekende ivel en ivcttelyken -vercoft te hebben eenjaerlixe Los-rente^

&:c. E>ide dcze foorfz. renten heeft hy den H. Geejl alle jairs verzekert op zyn buys

i>! erve fiaendc an die oejizyde van der Spoey , en heeft belegen an die eeflzyde Kocn

Nocllez. an die zivtzyde Pieter Enghelsz , op V oojleynde 't Sufteiliuys in de Pooten

,

en op *t IVefleyndc die Heerflraet ^ &c. Des foirconde hebben ivy Schepenen voorn.
'

onfen zegel hier onder angehangen op ten 1} dag Junii Ao. i ^ j6. Deze ophcldcrin-

ge hebben wy nodig gcagt hier by te voegen , op dat men door onkunde niet we-
derom zoude vcrvallen in gclyke dwalingc, wclke men heeft begaan ontrcnt het

Ste. Agnieten konvent, Itellende alhier twee afzondcrl)ke kloofters, het ccnc op
't Spui en 't ander in de Pooten, daar het nogtans ccn en 't zclldc is gcwccft.
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Dcrd'-

halve

mergea
lands

by die

van den

Hagc
gekogt.

Zegel
van't

kouvent

huis en dc kerk geflaan haddcn , en als toen al wocit en ledig leg-

gende, groot vyt hond, wicrd in den jaare X583 by de Staten van
Holland aan Philips Doublet 5 Ontfanger Generaal en Meefter van
de Kekeninge in Holland in erfpagt gegunt , om aan zyn huis en
hof te mogen trekken ; en aan dc Afagifeaat van den Hage verkogt

tot commoditeit en geriefvan do I'lekke en ingezeteiicn van dien ontrent

derd' halve margen lands, gelegcn agter het ze/ve boiiivhuis ten zuid-

ooflen, voor de zomme van iioo ponden van xl. grn. 'tpondt-, &c.
uicvvyzens de afte van koop daar van zynde van date -l April j f94
en de brief van opdragte gedagtekent $ Februari is'pf^. Van welk
land naderhand is gemaakt de Kalvermarkt , Turf en Houtmarkt
met de dwars-ftraaten daarop uitkomende.

Dewyl ons ter hand gekomen is een francyne brief van den jaare

If 1 8 gepafTeert by Elizabeth Sjjnonsdogter Mint/trejjc van de belhten

Convente onfer Liever Vrowj^'en in Galilien, waar onder aan des Kon-
vents zegel in groenen walfche aan een francyne llaarte was han-

gende , zoo hebben wy de mocite waardig geagt , om de oudheid-

Beminnaars daarvan een afbeeldzel alhier te gcven.

Het zelve vertoont de moeder Maria met het kindekc Jefus op

haaren atnij met dit omfchrift, zoo verrc wy hebben konnen lezen

SIGILLUMDOMUS BEATE MARIE VIRGINIS IN
GALILEA IN HAGA ORDINIS SORORUM CO...

't gcen wy by gilTinge dus uitleggcn

:

Zegel des Convents van de Heilige Maagd Maria in Galilea in den,

Hagc van de ordc der bejlotene Sujieren.

XV. HOOFT-
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XV. HOOFTSTUK.
VerhamleUiige van verfcheide Kapelkn , ah I. Ste. Maria Kapel op

de Spiii-hrugge. 1 1. St. Jacobs KopeUeke in de St. Jacobs-Jiraat.

III. St. Cornells Kapel en Leproosbiiis aan V Siekcn, ivanneer ge-

Ji'igt , onderzogt. In-ivyding van V altaar in de kapel ^ die in laater

tyd tot de vergadcrplaats der Regenten gemaakt is. Onderzoek op de

Lepyooz,en, alvoorens zy in V hitis ontfangen ivierden^ en vjcder iiit~

gingen. Placcaat tcgen de bedelarye en ongeregehheden der door bet

land loopende Leproozen. Inhreng der Ziehen in V hiiis , en midde-

len tot derzelver onderhoud. F/egtige Onimegang eens \< jaars door

den Hage met poppen , als mede door bet ganfcbe IVeJiland. Oiider

de voorregten van V buis , nvas dc vijfc-berye van de Vyver en tvatc-

ren cm bet Hof, mitsgaders dc beplanthig van den Rysivykfcben ivcg.

Is tans cen Proveniers-buis ; deszelfs beflier , en namen der Regen-

ten. 1 V. Het Kapelleke van V VromMJe met de Kiuiken ; voaar

gejlaan beeft. V. De Kapel van V Sacraments Gllde-huls ; ivaar

gelegen , en ivaar toe tans gebruikt iverd. Het Broederfcbap van
't H. Sacrament , /// den jaare i 440 door den Aln van Middclhurg
en den Pa/toor van den Hage bevejligt. Stond onder een Deken en
vier Hooftniannen. Plegtigbeden en dienften by het zelve verrigt.

Vereifcb ter aanneminge van V zdve. Hunne vergaderplaats IVas
nl van oiide tyden een Ga/i- of Proveniers-buis. Naam-lyjie der Re-
genten. VI. St. Anthonls Kapel, een der oiidjtc gejtigten in den Ha^
ge. Tans bet Del- en Pejlbuis. Hoedanighcid van ''t getoim^ en
by ivien bet zelve geregeert werd. Een t-weede orde van St. Antbo-
jiis, genaamt de Kreepels, in den Jaare 1488 vernietigt. VII. St.

Anthonls Kapel in V Bojch.

Ste. MARIA KAPEL.
Ehalvcn dc voorverhaalde vlcr Nonnen-Konventenj
het St. Nikolaas Callhuis mitsgaders deszelts kapel,
hcbben'er hier en daar op vcjicheide plaatzen nog
eenige Kapellcn geltaan ; als onder anderen de Ka-
pel van de H. Maagd Maria op de Spui-brugge,
die daar van nog den naani vocrt van de Kapel-
brugge. Van dc/e kapel is niets dan de enkele ge-

heug nis over. De/e kapel was niet heel groot ; de geene die decei-

ve bedienden wierden gcnocmt Capelmeefiers van onfer Lieve Vrou'
wen Capellc op te Spoey. Zy bcllonden mede , als aiidere Ceeltely-

ken , uyt giften en conftitutien van renten op hui/en en erven in

den Hage, vvelke rentjes naderhand by de vcranderinge van tyden,
den Leproosmeeflers alhier ten behoevc van de v.ieken zyn toege-
voegt.

Ste.

Kapel-

Mmm St.
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St. JACOBS K A P E L L E K E.

Tuflchen de Wageftraat en het Spui t'einde de St. Jacobs-ftraat

,

die daar van zyne benaminge heeft behouden , llond een kapelleke

,

genaamt St. Jacobs Kapelleke , om dac het ter eere van St. Jacob den
minderen was ingewyd. Het zelve was mede van geen grooten om-
trek, gelyk uit de oude kaart van den liage No, x^. af te nemen is.

Wie het zelve gelligt heelt, is ons t'ecnemaal onbekent. In laater

tyd is deze kapel omver geworpen , en de grond geeffent , waar

op of daar ontrcnt de Heeren van de Societeit in den Hage , in den
jaare 1649 hebben gedaan bouwen eene nieuwe kerk,waarin na ver-

loop van zes jaaren , voor de eerftemaal de Godsdienft is gepleegt.

St. Kor-
nelii Ka-
pel en

Le-
proos-

huis.

Onder-
7oek ,

wannecr
deze ka-

pel gc-

ftiguy.

St. KORNELIS-KAPEL en LEPROOSHUIS.

De KapeJ van 't Leprooshuis , 't welk aan 't inkomen van den
Hage aan den Delflchen ryweg gelegen is , en jegenswoordig voor

een Proveniershuis gebruikt werd, was ingewyd op den naam van
den H. KorneUus , en diende tot gebruik voor den geenen die met
akker - ziekte , melaatbheid , of lazery befmet zynde , in 't voorfz

huis hun verblyf of inwooning hadden. Deze ziekte was ouwelings

alomme bekent en zeer gemeen , weshalven men in de meefte fteden

van Holland L.azarus- of Leprooshuizen {.a) geftigt vind , welke na-

derhand, deze quaal verminderendej meeflin Pioveniershuizen zyn
verandcrt.

Wanneer deze kapel gefligt zy , kan met geen zekerheid gezegt
werden \ niettemin is het waarfchynlyk , dat dezelve gebouwt is tuf-

fchen de jaaren 1441 en 1450. 't Geen daar toe aanleiding geeft,

is een afte van den jaare 1441 , waarby eenige perzoonen met Laza-
rus-ziekte befmet zynde , door de Raden van Holland gelaft werden
uit den Hage te vertrekkeii en daar uit te blyven een 'aar lang , ten

ware zy eerder van dezelve quaale gezuivert en genezen waren. Uit

welke zaak men zoude moeten befiuiten, dat het mecrgem. Zieken-
huis ter zelver tyd nog nict in wezen is geweeft. De ade , als aan-

mer-

(^) De Lazery en Mckatsheid is eenigcn tyd , als onder PhiUppus viugufius

{ volgens 't gctuigenis van Mezeiay in 't leven van den gemeldcn Philippus Auguf-
tus) en eenige der volgenJe Koningen , zeer gemeen in Vrankryk en in de om-
leggende landen gewecll. Omdc voortzctting van deze quaal te belctten , wier-

dcn de melaatfchc menfchcn van alle menfchclyke gemeenlchap afgchouden j en

op afgezonderdc plaatzen, verrc van 'r gezclfchap dcr menfchen, dog by groote

en gemeene wegen, opgcfloten. Hun getal is mecter tyd zodanig aangewalTchcn

,

dat 'er zoo te zeggen geen Had en burgt en was, of daar moeflen Lazarus-huizcn

gebouwt werden. En gemerkt dat de inenlchen in die tyden doorgaans goed
geefs waren, en vcel bidden van kloollcrs en Gafthuizen te lligten en begiftigen;

en dat de Koningen en V^orften daar en bover; vrydommen op vrydommen, en 't

eene Privilcgie voor en het ander na aan deze Lazarushuizen verleenden , zyn de-

zelve in kortcn tyd zoo ryk en magtig gewordcn , dat ze eer voor benydens als

voor beklagens waardig aangczicn wierden. Zie Oudh. en Geftigtcn der ftad

Utrecht, i deel, pag. fj6. in S.
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mcrkelyk , om dat de ]\fagill:raat van den Hage daar nevens ge-

ordonneert werd de gemelde bevele ter uitvoering te ftellen , zuUen
wy hier byvoegen.

„ T> Y mynen Heer van Bingincourt en anders den Rade geftelt Ontrcg-

5, X3 ter faken der J^ande van Hollant , &c. is overgedragen en gc- g'"ge

5, floten, overmits onderwys dat hun gedaen is van Dammas den ho- ^^" ^"^^

„ de , Cajlelkintge , Willem van Dordregt en Marthyn van Dor- do^or'^

,5 drecht , die loeTmet foude welen mitter ziekten van der laferien

,

^leii

„ dat die voirn. perfoonen trecken lullen wter Hage en dair wt bli-
^^^'^

3, ven een jair lang, en wairt dat fy hier en binnen van der voirfz. ntgeTa-
35 ziekten gefuyvert en genefen worden , foo fullcn myn Heeren zeren

;

35 van den Raide hen dan confenteren na dat fy dan bevinden , dat ^"',^^

55 na gelegenilTe der faken mogelyken dair in behoiren fal worden ger/gt

3, gedaen te wefen. Ende hebben hier op bevolen den Bailliu , omdat

3, Scout en Gerechte van der Hage, dat fy defe voorn. perfoonen ""'^

35 van myns genadichs Heeren wegen l^evelen en foe goet hebben
^°^'^^"'

,5 dat fy terftont wter Hage trecken en dair wtbliven in der maniere

35 voirfz. Gedaen in den Hage by mynen Heer van ^z/7^/;/ro//;Y 5 Hee-
35 ven Geryt van Zyl ^ Willem van Nailtwyk, ]\fr. HenrickJVtenhove,

35 Mr. Pietcr van Boijiensween-, Mr. Jacob Potter':, Goidscalc Oom^
,5 en Geryt Potter op ten xij dach in Meye anno M. CCCC XL I.

Dat 'er de kapel en gevolgelyk het voorfz. Godshuis , tot welkers

dienrte de kapel alleen is gelligt5 in den jare 145-0 al hebben geftaan,

is klaar te zien uit de acle van auftorifatie welke de Bilfchop van U-
trecht 5 Heer Rudolph van Diephoiit , verleende op zynen algemec-

nen Vikaris, om het akaar5 toen nieuwelings opgeregt in de kapel

der Leproozen buiten den Hage met de gewoonelyke plegtigheden

na de wyze en 't gebruik der Roomfche kerke in te wyden. De La-

tynfche brief 5 waar van ons de originele is vertoont , luid in dezer

voegen

:

ROT>OL THUS Dei & ijlpojlolicefedis gratia Epifcopm Trajec- Autorj-

tenjis Reverendo in Chrifto Tatri & Bomi^io T)om'ino Gerlaco ,
j^"^p^.^"

eadem gratia Epijcopo Jeropolttano noftro in 'Pont'tficalibus Vicario Gene- fchop

'

rati faintem & finceram in Domino caritatem , nt altare fitum in Capel- vanUt-

la Leprofornm extra •villam Hagam nofire 'Diocefis noviter fundatum j'^^f
tot

non confacratiim premijjis jolempnitatibus debit is O" confuetis ^ prout con- wyden

gruit fub invocatione'Patronoritm ejusdem altaris. tl/lccedente confenfu van'

aiiorum intneji ac jure matricis Ecclefie & alterius cuitisctinqne femper

faho confecrare pojjitis & vafeatis , ancioritatem d" licentiam tenore pre"

fmltum itnfertinmr. itatnentes & volentes dtdicacionem prcdi&i altaris

Jingulis ar.nis & perpetnis futurts temperibus dominiea prima pofl fejlum

'Petri & 'Panli /Ipoflolorum in Tiei nomine , folempniter celebrari. Nos
enim cupientes corda fideliiim ad carttatis opera invitare omnibus homini-

btis utrinsqne fextis vere confejjis & pfnitentibusy qui in dicio altarimif-

fas audierint ant qui in eorum teHamentis vel extra aliquod caritativnm

(ubfidium , aunim , argentum , vejiimenta , libros , calices , luminaria ,

Jvimm 3 or-

't

altaar.
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ornamenta feu quavis alia eidem altari pie donaverint , legaverint, donari

aut legari procuraverint quotiesctmque , quandocunque & ubicunqiie torum
^

aliquafecerint feu adimpleverint , de omnipotentis Dei mijericordia bea- 1^

tormn Tetri 6" Taiili tyipoflolorum. . . ac beati Martini pairom nojiri

gloriofi meritis & intercejjione confifi ^
quadragtnta dies indulgentiarunt

de iniun£lis eis penitenctts mtfericorditer in 'IJoinino relaxamus , nojlra-

rum tejiimonio litterarum. Ttatiim Ao. "Domini millefimo qiiadrmgente'

fimo quinqiiagefimo menjis Junii dte 'uicefima tertia.

AR. BYNDORP, SigK

De gemelde Vikaris met deze magt voorzien zynde , wyde den

•X3. Junii daaraanvolgende het voorlz. altaar, gevende alien den gee-

nen , die aan 't zelve altaar millcn deden of hoorden en wel inzon-

derheid op zekere Heilige dagen , of die by hun teftament of daar

buiten eenig onderhoud 't zy goud , zilver , boeken , bekers , kan-

delaars , vercierzelen of iets anders aan hec altaar of zieken , in 't

voorfz. huisleggende, fchonken , maakten of bezorgden , aflaat van

40 dagen, gelyk uit de volgende ade bieder te zien is:

Inwy-
dingc f^ERLACUS Dei Gratia Epifcopus Jeropolttanus reverendi m
van 't \^ Chrifio Tatris ac Domini Domini Rodolphi eadem gratia Epif-
*

cofi TrajeEienfis in VontificaliOus Vicarins Generalis notum facimus uni-

'Verfis , quod A'^. millefimo quadringentefimo quinqiiagefimo menfis Junii
.

die viceftma tertia altare in Capella Leproforum fita extra viUam Hagam
verfus Delff in honorem omnipotentis 'Dei fueque genitricis Virginis Ma-
rie, beatorum Cornelii, Sebafliani ac Georgii confecravimns , coopante

nobis gratia feptiformis. Cujus quidem altaris dedicacionem conftitiiimus

'Dominica prima poft feftum Tetri & Taiili Apojiolorum fingtiiis annis

perpetuis temporibus in Dei nomine celebrandis. Nos enim ciipientes cer-

dafidelium ad caritatis opera irmitare omnibus hominihiis iitriiisque fexus

'vere confeffis & penitentibus, qui fupra diBum altare divina mifjarum of-

fcia dixerint aut aiidierint , Et prefrtim in feftivitatibus injrafiriptis

dupliciter. In natali Domini y Tafche^ Tenthtcofes , omnium Sar:Bo-
rum & fingulis feflis beate Marie f'lrginis , aut qui in eorum teftamentis

•Del extra aliquod caritativumy fubjidium , aurum, argenturn , ve/limentay

librosf calicesy luminaria^ ornament a-, feu quavps alia eidem altari fiti

injirmis pie donaverint , Ugaveriiit , donari aut legari procuraverint^ quo-

tiefcunque, quandocunque & tibicunque eorum aliqua impleverivt de omni-

potentis Dei mifericordia ac beatcrum Tetri & Tuuli Apoflohrum ejus

meritis & intertcjfone conffi, quadraginta du-s inaulgenciurum de injunc-

tis eis penitenciis mtfericorditer in Domino reluAamus mjlrarum tejtimo-

niis fitterarum. Datum anno menje die quibiis fipra. jfj

Vcr- En om deze ellendige menfchen mcer te begunftigcn , op dat zy
nieu- in 't gemelde huis des te beter mogtcn ondcrhouden en van behoor-

ranio lyken nooddruft bezorgt vvcrdcn , vcrlccnde Ilecr Jcofl algemccn

ciagcn

'

Vikaris van den biffchoppeiyken Srocl van Utrecht by tocltemming
indui- van David •van Boiirgoiulie ter zelver t)'d den gemelden lloel bekle-

vcrdic-^
dcndcj na vcrloop van ontrent zes jaaren , andermaal aflaat voor 40
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dagen, te verdienen aan 't altaar , waar van de open brief te vinden

is liierna onder de Bykgen PP.
j^andit altaar waren verfcheide vikaryen of altyd diirendc kapel-

lanyen geftigt ; onder anderen was 'er in den jaare 1490 eene ge-

maakt en getbndeerL ter eere van de Heilige en onverdeelde Drieee-
nigheid, de roemwaardig^e Aiaagd Maria en alle Beiligen, en met
vcrl'cheide goederen en inkomlten begifcigt , waarvan Air. Walter
Adriaenjz , Priefter , vvettige bezitter was. Deze by toeftemming
van den bovengemelden Eilichop eenige landeryen, tot deze vikarye
behoorende , hebbende verkogt , iiad de penningen , daar van ge-
komen , beleid en verzekert op huizen , erven en landeryen in en
oncrent den Hage gelegen en droeg dezelve by afte van den 5- April
15-05 ten behoeve van de voorfz. vikarie weder op. In den jaare

1705- is de kapel, die niet heel groot was, en haar ipitje of tooren-
tie nog behouden heeft , door cle Regenten in eene Vergaderkamer
verandert.

In deze kapel flonden 00k voorheen gefchilderde glazen; onder
anderen was 'er een in 't oudfte voorituk aan de zuidzyde naall aan
't Choor, vertoonende een geharnall man in zyne voile wapenruf-
ting met een ridderlyken wapenrok omhangen, nedergeknielt voor
een St. joris beeld, en daar nevens het wapen van P'au der My/e y

y.ynde een eenhoorn met een gouden hoorn engoude kkuwen op een
wit fchild. De Heer Cornells van der Myle-, Heere van der Myle,
rul)beld:im, liaccum, enz. verzogt in den jaare \6i.j. aan de Le-
proosmeciters, om het zelve glas , ingevalle zy quamen te beOui-

ten het gcmelde voorituk te vernieuwen of te veranderen , te mo-
gcn hebben , belovende en fpecialyk zig verbindende weder een
ander nieuw glas van de zelve grootte en inhoude of met zyn wapen
allcen ter zyner keure en kolte ter zelver plaatze te zuUen doen ma-
ken en ftellen , 't geen de Leproosmeellers hem by ade van den 16
Februarii des gem. jaars accorderen en toeftonden.

Hethuis, waarvan de grond daaromheen den naam van 't Sie-
K E {h) bekomen en zederc behouJen heeft , was in den beginne

mede van geen grooten omtrek , zynde naderhand door den tyd ver-

groot , dog egter in alien delen gefchikt tot gemak en geriefvan de zie-

ken, die allerwegen herwaarts vloeiden en uit de omlcggcnde dor-

pen en plaatzen in 't zelve huis wierden gebragt , om van hunne be-

fmettinge en Leproozie genezen en geholpen te werden. Alvorens

zy in 't huis wierden ontfangen, moeften zy door deMeeflers ofGe-
fworens van St. Jacobs kapel buiten Haarlem befchouwt en onder-

talt werden (f) en befmet bevonden zynde, wierden zy met eene

vcr-

ib) Deze bcnaminge is ons al in een brief van den jaare 1476 te vcorcn gcko-

menj uit wclken brief 00k fchync, dac deze grond zig toen al uitgcfhclct heeft

tot vooraan op 't Spui.

(c) Dit voorrcgt is door den Graaf van Holland by ccn fpeciaal Privilegie aan

de gemelde pl.vats gcgcven, volgcns ccn verklaringe van de Magiitraut van Haar-

lem, luidcnde alsvolgc: „ Wy Schout , Schepencn en Raed des gemcenc-bcdc

„ vanHaerlem, doen cond alien en icder iii 'tbyzonder, dat onzc wcctigc Graaf

ncn aan
'tzeivc

alcaar.

\^er-

fchcide

vikarieii

aan'c

zelve

gefoii-

deert.

De ka-

pel in

eenvcr-

gader-

plaats

veran-

derr.

Gefchil-

derde

glaien.

Hocda-
ni„hcid

van 't
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-
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deLe-
proozeii
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en we-
der uit-
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verklaring of certificaat-brief voomen j welkers inhoudc deze was;

Kenlickzy tillen hiiden-, hoe dat ivy gemcen GeJ-iuoren van St. Jacobs

Cape/fe biijten Haerlevi geproejt en met aller neerjiigheyt gefieii heb-

ben een vrouivs of^ mans-perfoo/t , out ontrcut . . jare/i , genaemt. . . .

welken <ivy nu ter tyd melaats uytgeven-, bejinet te wifen met Laferye^

waeromme zy of hy gaan zal met vUegers , een klap bebbendc op de borjt-,

een fwarte hoed op't bvofd J bekket met eenen witten bant , Jonder an-

der'banty en defen briej out zynde vier jaeren is doot en te met. In

kenniffe des nvaerheyts , foo hebben wy gemeen Ghejiuoorens voorfz. defen

brief bezegelt met onfen gemeen zegely in V jaar ons Heeren daifendjes

ho/idert en twee en Jejlig den 30 januarii.

Eer zy wederom uit den huize mogten gaan, wierden zy ander-

maal na Haarlem gezonden , cm gevifiteert te werdcn , en kregen

als dan zuiver gefchouwt zynde, een gezond brief, kortelyk inhou-

dende , dat wy gemeen Gefwooren van St. Jacobs Cappelk buiten Haer-

Jem geproejt en met aire neerjiigheid befien hebben de perzoon genuamt

N N.-, den welken wy nu ter tyd Jchoon u/tgevent niet mehias te wefen
met lazeryen. In kenniffe der waerheid &c

:

;

Maar %\anneer de becielarye en ongeregeltheden der door 't land- v^

loopende Leproozen dagelyksaanwiezen en de iteden daar over kjagtig ^|

vielen, wierd Maiirits Prins van Oranje als (jouverneur dezer Lan- |

den in den jaare i-f86. den 13 Odob. genootzaakt tot inteugeling |

derzelve een llreng Placcaat (<^} te doen uitgaan, „ ordonneerende

„ dat van nu voortaen binnen der llcde Haerlem ofte daerontrent

„ in de Leprofie, daer de proeve gedaen ^\ord, geen uitheemfche

„ perfoonen, mannen ofte vrouwen buyten den Lande van Holland,

a, Zeeland en Vrielland gebooren ofte woonagtig, geadmitteert en

„ fullen worden totter fcnouwe, 't zy dat fy fuyver ofte vuyl begee-

,5 ren befchouwt te werden. Ende dat alle den geenen die binnen

„ den voorfz. Landen van Holland, Zeeland en Weft-Vriefland

,> woonaclitig zyn, wjllende reyfen totte voorfz. proeve, daer toe

») 00k niet en fullen worden geadmitteert, ten zy dat fy by hen heb-

„ ben en aldaer vcrtoonen Oertiticatien van de Steden daerinne fy

„ woonachtig fyn, dat fy aldaer inwoonders zyn ende hoe lange fy

,) daer gewoont hebben , ende de gecne die woonagtig zyn in eeni-

„ ge Dorpen ende te proeve kpmen, gehoudcn fullen wefen gelyke

„ Certificatie te brengen van den Hooft ofte Criminele Officiers van

», de Dorpen en Plecken in den voorfz. Landen van daer fy komen.

5, Belaflende en ordonnerende over fulcx den Gecommitteerde tote

„ voorfz. proeve, anders geene perfoonen te admitteren, op peene

„ van arbitralicken gecorrigeert en geflraft te worden. Ordonneren-
„ de mede dat van nu voortaen egeene Leproofen , mannen of Vrou-

wen

j', vanHolIantditvoorrecIit gcgcVcnhecft, dat dc geenen, die met mekatshcyt

,5 befmct zyn, uyt de ganfche Provincie van Holland en van Zeeland konnen ko-

„ men in St. Jacobs kapel onder 't gebicd van Dykendam, om hunnc melaats-

„ heid aldaar te latcn ondcrzoeken en genczen. Ter getuigenifle van dczc waar-

j, held hebben wy dezcn brief in 't licht gegevcn, en 'cr ons zcgel aangehangen.

„ In 't jaar 141 } vr/dags na St. Jacobs feeftdag. Zie verders de Oudh. en geltig-

„ ten van Kenncmerland
, pag. z86. in 8.

{d) Tc vindcn in 't g-oor Placcaarb. 1 cicely col. 47f. N. 5.
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J, wen en fullen mogen gaen ^ komen , blyven ofte converferen in ee^

5, nige beflootene Iteden ofte Leprooshuifen daer buyten ttaende »

„ daer fy niet woonagtig zyn, nochte g^en bedelen ten platten Lan-
„ de, m^er fullen blyven in de Leproiien van de lleden ofte van de

„ Quartieren daer fy woonagtig zyn geweelt, fonder dat de Meef-
„ ters van defelve Leprofien yemand daer toe ofte anders oorlof ful-

„ len geven ofte confenteren , ook onder dekzel van correder Itraf-

„ finge , met verfendinge ofte banningfchap ofte anderfints , maer in-

„ dien fy eeoige Leprofen, van melufen wflien corrigeren, 't. felve

„ fullen iy mogen doen byincarceratie, vangeniiFe , Itellinge te water

„ en te brood of diergelyke punitie , en dat binnen de Leprofie van
„ elk Jiaare refidentie. Dat de geene die voortaen Leprofen ge-

„ fchouwt fullen worden, komende van de fchouwe ofte derwaerts

„ gaende, omme zuyver gefchouwt te worden, gehouden fullen we-
„ fen te dragen de tekenen der Leproofen : te weten, een VUeger op

„ de borft., een klappe in de handt met een hoed op 't hoofd^ bekleed met
„ eenen wit ten band breed twee iJingeren^ fonder eenige mejjen ofte ge~

„ weer te dragen, oppene, indien yemand bevonden word contrarie

}, gedaen te Jiebben , indien fy Leproofen zyn
, gevangen en wel

„ ftrengelyk gegeeffelt en gebannen te worden uit de Landen voorfz.

„ op haer lyf, ende indien fy geen Leproofen bevonden werden, op

„ peene van de galge. Dat voorts alle Leproofen hen niet onthou-

„ dende binnen de huyfen daer toe geordonneert , fullen geliouden

„ wefen alle vier jaren te komen tot Haerlem by de gefwooren fchou-

„ wers, met Certificatie van hare ouderdom van de Wethouders
„ daer fy haer woonftadt houdende zyn , en laten hen van nieuws

„ fcJiouwen en haere brieven vernieuwen , en voor de vernieuwinge

)> van de brieven betalen volgende 't regt daer toe van outs ftaende.

Dog naderhand daarin weder een groot verloop geraekt zynde , zulks

dat het gem. Placcaat weinig of niet wierd nagekomen, fchreven de
Regenten van 't Leprooshuis der ftad Haarlem in den jaare 1632,

daar over aan alle de Godshuizen in de refpeftive fteden van Hol-
land. De brief aan de Leproosmcefters van den liage was van de-

zen inhoude

:

Eerzaame , Wjfe , Voorzkn'ige , zeer Difcrete Hceren , gocde Fniit-'

den en Nngebitren.

„ A Lfoo door groot verloop en weynignacrcomen van den Placate op ^"^^
.

„ £\, 'tftukvande Leprofie, der zelver proeve en anderlintsgemaekt ''^^^^^.

,, engeemaneert ,fooweltegende buytenlandfche en uythcemfche La- ten van 't

„ ilirulicn, dewelke in deftn Lande ten hillc van de refpeftive Gods- Leproos-

„ huyfen logeren, als van de Lafarullen die in defe Landen woonen-
5\^J

"

„ de , op haar oude brieven verjaart of daer ontrent fyndc , begeeren Haar-

j, fonder teilimonie van hare woonplaetfe mcde te brengen , ander- '^'" ^^"

„ maal gefchouwt te worden, alles contrarie den Placcate, waer van g^„ten

„ wy u eenige copien van defelve by defen fyn toefendende ; ver- van h^t

„ foekende dat UL. tot handhavinge en mainftiement van defelve en Zrcken-

„ behoudinge van de refpedive Godshuyfen , een of meer in uwer ^l'^^^.

„ huyfen gelieft te doen aftigereii , aenplacken ofte hangen , op dat gc.

Nnn het
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„ het lelve by de refpeftive Lazaruflen mag gelefen ofte naergeco-

„ men werden ; Ook dat de geene die uit UE. ftede of huyfe alhier

„ werden gefonden , omme gelchouvvt ofte herfchout te werden , be-

„ hoorlyke teftimonie mede werden gegeven , op dat alle goede ge-

„ bruyken , coituymen en ufantien werden onderhouden , ende alle

„ misbruyken geweert en voorgekomen , daar aen ons vruntichap fal

„ gefchieden , want wy van meninge fyn » fodanige fonder gefchout

„ ofte herfchout te werden , weder te rugge te fenden , als llrecken-

„ de zulx tot minfte koflen , overlaft en fchade van de reipeftive

„ Godsiiuyfen , waer op wy ons fullen verlaten. Hier mede

9>

»>

Eerfamet IVjfe^ Voorfienige , feer d'lfcrete Heeren , goede Vrunden en

NagebureUi zyt den Almogenden God bevolen. Gefchreven in 't

Comptoir van den Leprooshuyfe buyten Haerlem den 30. Septem-

ber 1632.

Onderfiond

,

Uwe goede Vrunden de Regenten van den Leprooshuyfe der

Stad Haerlem voornt.

Watde
2icken

,

eer zy in

*t huis

ingeno-

men
wierden,

daar in

mocften

brenfe'en.

Uitwat
midda-
len de-

Was ondertekent,

T. 'Deymy T>irk Schatter ^ Bermink^ 1531."

Elke leproos was gehouden in 't voorfz. huis te brengen can bed
met zyn toebehooren , een tinne water-pot met een tinne kan , fcho-

tel en Itoel , alle 't welke by Iterfte , uitgang ofte anderzints aan 't

huis verviel; dog in laatere tyden wierd 't zelve zomtyds met 15"

gulden geredimeert, en moeft de inkomende daarenhoven nog beta-

len een fomme gelds , geproportioneert na de gelegendheid van den
perzoon, waarovermet de Ltproos-Meefters wierdc gecontradeert.

Hy moell ook aan de gem. Rea,enten beloven zig tc vougen en regiie-

ren nae vui^twyleii der objh-vantien van den zelven huyfe aldaer geujeert

V zy in eeten , driuken en anders , gelyk men aldaar van ouds gewoen-
lyk es te doeriy mm qfce meer dan alle d'andere jieken aldaer dagel)X ge-

daen warden , en btni voortste houd<.n en dragtnals een goet oprecht Ca-
tholycq perfoon behoort te doen^ alle op te correct ie in de Majts. Tlaceaten

en Ordonnantien 'van den huyfe daer van zynde begrepen. Dog arme zie-

ken en kinderen , die na de reformatie door de Diakonie van de St.

Jacobs kerk in 't huis wierden gebragt , befmet zynde met de
meergcm. quaal, moelten volgens d'ordre van 't huis alleen voor
preuve in geld inbrengen tvvaalf gulden , waar voor zy gedurende
hun vcrblyf gekleed en van Hnnen bezorgt wierden. L'it den huize

gaande kregen 7y een bequaam ultzet
,
gcmeenlyk beftaande in twee

pakken klederen , twee hembdcn , een paar hoozen , en een paar

fchoenen , waarby zomtyds , als 't meisjens waren , nog gevoegt
wierden 2 fchortckleen , mutfen en neusdoeken of doeken om den
hals.

Deze arme Leproozen wierden onderhouden uit teflamentaire dif-

pofitien, Hberale giftcn en anderc goederen , dewelke door verfchei-

de
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de merlfchen uit mededogen aan dezelve van tyd tot tyd ge

geven ofte befproken wierden , dog wel voornamentlyk uit de
aalmocszen , welke dagelyks voor hen zoo aan de huizen , afvaarende

en aankomende fchuiten als anderzints met de klap wierden ingeza-

rtielt.

Tot JNIonfter en 's Gravezande plagt men voor deze arme Leproo-
zen in dc kerk , als 'er Sermoen gedaan was , zoo wel des zondags
als op H. dagen met houte borden aan de deuren te ftaan , en na de
reformatie, in plaatze van de borden met een zakje onder de pre-

dikatien om te gaan , 't welk naderhand by Kerkmeefteren is afge-

kogt met zes gulden 's javs voor ieder kerk , welk geld heden jaar-

Ijks by dc Rentmeeftcr van 't Leprooshuis nog ontfangen en verant-

woort word.

Eens 's jaars, te weten in Januarii of Februarii, waren zy gewoon
met ver^ierde poppen op een open wagen door de voornaamite ftraa-

ten van den Hage te ryden , om aan de Jiuizen een generale coliede

te doen(^). Op dezen wagen zaten , behalven de voerman,de poppe-
drager, een trommelflager of tambour , een dienaar vandenBailliu,
een of twee dienftmeiden van 't huis, en eenige Leprozen , na dat 'er

veeleofweinige in 't huis waren jzomtydsbevondenzig 00k onder dat
gezelfchap de Binne-moeder , de meid * die dagelyks voor het huis

met den klap omging , en 00k de jonge , die de fchuiten waarnam;
De giften, die zy alsdan ontfingen, bedroegen gemeenlyk 30 en 40
gulden ; waar uit vooraf betaald wierden de voerman voor zyne wa-
genvragt , en de andere voor hunne affiftentie , biyvende het verder
overfchot ten behoeve van 't huis. By verandering van tyden raak-

te eerft de poppedrager , daarna de tambour van den wageti > en
eindelyk in den jaare 165-4. <^'s2,e gewoonte t'eenemaal buiten gebruik,

Behalven dezen ommegang, hadden zy in 't laatft van Junii of in het
begin van Julii nog een tweede door 't ganfche Weftland , om by de
huisluiden kaas te halen ; dit gefchiedde insgelyks met den wagen j

zonder dat wy alsdan van poppedrager of trommelflager vermeld vjn-

den -, en op dat de huisluiden daar van verwittigt zouden zyn , wierd
't zelve eenige dagen te vooren door aangeplakte biljetten bekent ge-
maakt. Het gewigt van de kaazen , die zy krcgen , beliep op 8od,

900, ja tot 1300 ponden toe ; en de boeren die geen kaas wrongenj
gaven eenig geld in plaats. Deze bedelarye duurde tot den jaare 165- j-,

immers na dicn tytl vind men van dezen uittogt geene aantekeninge

meer, zynde ongetw yffelt deze gewoonte agtergebleven m egens het

klein getal der zieken y die reeds al in den jaare 1628 tot vier ver-
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(<*) Hctfchynt, dat de Regcnten liicr toe van den Bailliu cnMagiftraat alvoo-

rcns verlof moeftcn verzocken, immers in latere tydcn , dewy 1 men m 'c Leproos-

boek 'van de Collccfc 'van de poppekens in den Hage aangetckent vind, dat op den 8 7r-

bruarii kJiJ de zieken met een nvagen om den Hage zyn gereden zander trommel enpop-

fen , alzoo de Magiftraat 't zelve -uerboden badde ; dog met groute gcdrang confenteer-

de^ dat men alleenmette wagen zoudc ryden en mette klappen. En op 't jaar \6\/^

den ip Februari zyn de zieken mette ivagen door den Hage gereden mette trommel ett

poppen naer oiide gewoonte ^ na. voorgaande conjint "van den J leer' Bailju sn Magifiriiat
•van den Hage voorfz. by de Binnevader verkregen.
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mindert waren ; de geene die in laatere tyden opquamen , 7,jn door

de Regenren buiten het huis hier en daar befteet.

Onder de voorregten,die het huis ten behoeve van de gem. zieken

genoot, was ook,"dat de Rcgenten met en nevens de Meefters van

't St. Nikolaas Gafthuis in pagt hadden de viflcherye van de vyver

en wateren om het Hof , welke viflcherye in \ roege tyden aan de

laatflgemelde alleen ,dog naderhand uit aanmerking dat detwee voorfz.

huizen met veelotide arrnen en oak ongezonde liiiden bezwuart en belajl

waren
-i
en dagelyks mecr en meet belafi en beziJDaart wierden , aan beide

dezelve te zamen voor een zeker getal van jaarcn by des Graaffelyk-

heids Rekenkamer vergunt wierd. In den jaare 1613 verwierven de

Regenten van de gem. Godshnizen wederom vernieuwing van 't Tel-

ve voorrecht , mits in plaatze van 24 ftuivers , 30 fluivers jaarlyks tot

recognitie aan den Rentmeelter Generaal van Noortliollant uitkeren-

de r/). Ook hadden de Leproosmecltcrs ten behoeve van de zie-

ken en \ Zieken-huis , in den jaare i f i 8 by een fpeciale afte van de

bovengem. Kamer verkregen de vryhefd , om den Ryswykfchen

weg (^)i beginnende van de uiterfte huizen van den Hage , ftrek-

kendc voorby het gemelde huis , tot aan het eerfte heuitje of brug-

getje , noordwaarts het gem. dorp gelegen , met willigen of andere

ligt opgaande pooten te mogen beplanten ; de adle daar van luid in

dezer voegen :

„ /^^P ten xvje". dach vanNovembreXVC. ende achtiene. See es

„ V^ hy den Luyden van der Rekeninge in den Hage van 's Co-

„ nincx wegen by advyfe van den Rcntmeeller Gcnerael van Noort-

„ hoilant Dirck Goodtscalcxz. tot nairltigen verfoucke van den Sieck-

„ huysmeefters van den Lafaryflen van den Hage ende om diverfche

„ redenen by hem geallegeert , den felven Siecivhuyfe geconfenteert

„ geduerende tot vi'ederfeggen van der Co. Majelleit' oft van der

„ Rekencamere en nyet langer, als dat die felve Siekmeefters jegen-

„ u^oirdich en toecomende zullen mogen tot hcuren felfs coiteii

doen bepooten die canten van den Heerwecli an beyden zyden
mit wilhgen elfen oft popelgoenen oft andere bomen die dair toe

beft dienen zullen ; Beginnende van der vuyterfte huyfen van den
Hage ftreckende voirby 't zelve Siekhuys naer Ryswyck toe tot an

't naifte bruggeken vail an noortwaerts van Ryswyk ; Ende fullen

die felve fiecken 't profTyt hebben van den houvve en oftvall van de

„ zelve boomen , Behoudelyk dat fy die zelve boomen onderhouden

„ fullen en de canten van de wcgen zulx repareren tot heuren cofte

„ dat nyemant dair by befcadicht of veronge.lykt en worde. Ende
„ dit all geduerende tot a\ ederfeggen als vooren. Aftum in der Ca-

„ mere van der Rekeninge in den Hage ten burele den x v f^. dach

„ in Novembre A^. X Vc. achtiene.

5»

J>

J>

Was getekent, J. DE JONGE.
Of

(/) Zie hier agter Bylage Q_Q^
{g) Dczc weg tiiffchen den Hage en Ryswyk , was een zantivcg, den wclken eeni-

gi idorpen in Rynlandgclegcn, gehouden waren te onderhouden ^ clai eertyds een vuyle

oirdcnflaeb te ivezcn^ als te zien is uit een oud geding hier agter onder de Bylage

H. I . loco te vinden.
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Of dit bj hen is verzogt gewordeti , om daar door in tyden en
Avylen brand voor 't huis te hebhen , dan of het enkeljk is gelchied

voor 't plaizier en verfri/Tinii; van hec ziekhuis en de zieken, vind
men niet uitgedrukt; dit is zeker, dat in 'c volgende jaar tegens den
moetwiliigen en fchenders van dezc nieuwe plantagie by 't Hof een
ftreng Placcaat wierd aigekondigt , waar van de inhoud agter dit

werk te vinden is onder de letter RR.
Zedert den jaare 1691 is deze weg totaan de Stad Delft met jpe

en willige- boomen heel net en regulier beplant en met klinkers be-
Ih-iiat, 't geen den Haag aan die k.int tot groot 9ieraat veritrekt.

In voorige tyden waren in dit liuis twee zialen, de eene met den
naam van de ziek- en de andere van de gezond-zaal bekent> wer-
dende ieder door eene bezondere binnen-moeder bedient. Uit ver-

fcheide contraften , die nog voorhanden zyn , blykt , dat zommige
perzoonen de quaal van Leproozie niet onderhevig, al in 't begin
van de zeftiende eeuw in de laatllgemelde zaal , vvelke ook in zom-
mige aftens het gezondhuis werd genaamt , hunnen kofl: voor hun
levenhebben gekogt {h). Onder de conditien waren, dat al 't gee-
ne zy boven dc uitgeloofde penningen in 't huis bragten » daarinne
moell blyven ; en dat ook al wat zy met hunne handen wonnen , 't

zy met fpinnen, braeyen als anderzints , mede ten voordeele van 'c

huis moefl komen. Waar tegens dc Regenten verpligt waren , de
zelve perzoonen van eeten en drinken , klederen , linnen en 't geen
verders tot onderhoud van 's menfchen leven vereifcht werd , te be-
zorgen ; zulks dat daar uit fchynt , dat dit Godshuis al overlang ten
dcele voor een Proveniershuis is gebruikt geworden , gelyk het zelve

na 't ophouden van de meergemelde ziekte , daar toe in 't geheel ge-
approprieert is geworden ; zynde de oude ziek-zaai verandert tot de
eetzaal voor de Commenfalen. In 't zelve bevinden zig, behalven de
Binne-moeder en twee dienftmaagden , tans 30 Commenfalen , mans
en vrouwen, waar van ieder perzoon , en man en vrouw re zamen,
van een vrye kamer , en zommige van twee vertrekken zyn voorzien.

De goede en welgereguleerde huishoudinge zoo ten opzigte van fpys

en drank, als ook van den dienlt en andere noodwendigheden, ge-
voegt by de plaizante en vermakelyke fituatie van 't huis , hebbende
waar heen men het oog wend, een vry wyt uitgeftrekt gezigt, lok-

ken veele herwaarts om hunnen koil: te kopen ; zulks dat het huis nog
dagelyks werd vergroot , ja zelfs tans door Commenfalen op eige

koiicn een tamelyk gebouvv daar by en nevens is geftigt.

Het opzigt over dit huis , heeft van ouds tot nu toe gcftaan aan

vier perzoonen , voorheen met den naam van Leproosmeelters , maar
nu met den naam van Regenten , ^\elker vrouwen nevens hen te ge-

\y\ Rea;e'^tinnen zyn, dog zoo, dat, indicneen van beide, 't zy Re-
gent of Rcgentin > komt te overlyden , de langftlevende den dienlt

Nnn 3 meet
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{b) Het moet nicmnnd vreemd dunkcn, dat van ouds in dit Lazarus-huis oolc

Cormnenl-ilcn zyn gewceil , die aldnar hunnen kofl: kogron , v^/ant dit gclchicdde

niet allcen hier , maar ook in andere ftcdcn van Hollanti. Zie Commelin , Be-

fLhryvingvan JmJIerd.im^ /. decl , f>c7g. ffC. f58. yfo en ff^/.
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moet verlaten, zoo als het in 't H. Geefthuis , Sacraments en St. Ni^

kolaas Gafthuizen mede gefchicd. De Leproosmeelters wierden even

felyk de andere Godshuismeefters van den Hage , eerft door den
iailliu, daar na door den Stadhouder, of by zyn afvvezentheid door

den Prefident en Raden van den Hove , uit voorgaande nomina-
tie van de Magiftraat , en eindelyk na den jaare i6f ? by Burger-

meefters (^/_) verkoren , aan welke de Rentmeefter gehouden is ten

overftaan der Regenten, jaarlyks rekening van zyn bewind en admi-

nillratie te doen. Dewyl dit huis veeltyds is beltierd en geregeert ge-

worden door fatzoenelyke luiden , zoo hebben wy de moeite waardig

geagt, om de namen der Regenten en Rentnieelters,die zedert 1563

tot nu toe in dienfl: zyn geweeft > voor zoo verre ze uit egte befchei-

den zyn te zamen geltelt, hier agter te plaatzen.

REGENTEN
VAN HET

L E P R O O S-H U I S.

S-

JanDirksz, U^ynvtrUter.

Coinelis Coenraadse Mefllng,

Schepen.

• Leonard Ysbrandsz.

cjohan Hobyn , Procureurvoor'i

i Hof.

If(58 c Adriaen van der Lindt, Schepen.

^Willem Pietcrsz van der Wan

,

yroedjchap.

1550 Pieter Jansz Kinderen, Procu-

reurvoor den Hove van Holland.

Jacob Jacobsz.

ij'7iyBarent Jansz Nyclant, Schepen.

^Willem Pietersz.

rWillem Hanneman , Rentmr.

•s Generaal van Noortholland.

1578 Claas Jansz.

ijochem Robbertsz.
«• Cornells Maartensz. Lis.

/Johan Couwenhoven.
^Hendrik Jansz.

ijZf Pieter Jacobsz.

3Heyman Gielisz Kiggelaer, Sche-

^ pen.

1590 Adriaen Huygen , Schepen.

lyyi Cornelis Quartelacr.

(, Tan Jans Cocq.
'Ji^P^YsbrandDirksz.

(
Willem Adriaensz van dcrLccq.

i(5o I <Wier Gerrit van Overmecr, Sche-

pen.

.Cornelis Lucq, Procureur vooV

\ den Hove.

*^°4<JohanWolf, Schepen
^ Jacob Pauwelsz van der Maars.'

(Cornelis Pieterfz de Vries.
^"-^ ^Pieter Gysbrechtz van Eg-

monc.

C Cornelis Claafz Nagtegaal.
*

'^Jacob Symonfz, in de Steur,

i(Si4 Dirk Ysbrants van Groenefteyn.

1(^15 Mr. Hendrik Laurensz Bors-

man.

1616 Zegcr Crynsz (van der) Maas,
Schepen.

( Jacob Hailing , Vroctfchap.

i^^^o^jafpcrNobel.

( Hans Jochemsz van Mcppelen.
^"^^^ Abraham Claesz van Larcn.

l6^^ Hendrik Jansz van Berckclo.

1 6Z4 Jacob Symonsz.

f Leendert Crispynsz van Zoo-

i5j5< wyk.
(^Pieter Gysbrechtsz.

l6i6

(i) Zichier vooren/'«_g. 343. in de aantekcningc («?).
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{ Lambertus Urbanus,

l<Ji<Ji Jan Thielemansz van Deyl.

( Claas Sybrandsz van Ardenne.

icJji Marcelis Andiiesz Uittenhage.

1635 Dirk Jansz Houttuyn.
1635- Afr. Everhard Liebergen.

1638 Willcm Vaitrik.

i64f Jolian Borsman. i

i<549 Dirk van Bladen.

16fo Cornells van Bladen.

C Simon Hulshout , Schepen.

i6S4^Mt: Willem van der Does
,

( Schepen.

l6f(5 Hugo Mouthaan , Commis.
i5j-p Anthony Picterfon, Schepen.

. ^Dr. Johan van den Hove.
^ ^JPietervan Groencvelt, Schepen.

cJohan van der Hoeven, Burgemr.
i^^P^Govert Comans, Vroedfchapi

i6yo Willem Rottcrmont.

Adriaen van der Straeteri.

I >_, } Adriaen van Leeuwen.
' 75^Roelanr van Thiel.

Wiiiem Kulshout.
1688 Hendrik van iVlaaren.

1691 Mr. Albert Bol'ch , overl. den

17 Ajei i-^zy.

.Jacob van Leeuwen Froedfchap.

J
g„^.. -Laurens van der Scraten, rroed-

) fchiip.

Barent Manfchoc.

i69f ZachariasdeZwart, Schepen.

i/of Cornciis van Neck, Froedfchap.

1706 Willem Middelbcek, Froed-
fchap.

lyif Wouter Hooreman, ohiit iji6.
ijzf Johan Stenis, Schepen.

ijz6 Francois Laurentius, Froedfchap
en Commis terFinantie van Hol-
land.

i/ip Hendrik van Heteren, Froed^
fchapi

RENTMEESTERS
Van het zelve Huis.

If<j8 Charles Anthonisz Hughnes.

158^ Jacob Stalpert van der Wiele.

i<)o8 Mr. JooftDedel.

1615 Jacob Dedel.

itfyo Mr. Johan Comansi
1670 Willem Comans.
JI7IP Mr. Willem Bofch*

'T KAPELLEKE van ^t VROUWTIE MET DE
KRUIKEN.

Nog eene anderc kapel ftond 'er in 't Noorteinde aan de ooflzyde,

eer men komt aan dat plein ( na wy uit de kaart van den jaare i f70
onder No. %i. konnen afnemen ) daar de wagens heden na ScJieve-

ninge afryden ; welke was van de Samaritaanrdie \^rouw (/(:), door
de vvandelinge genaamt het Cappelleke van V Vi'ouwtie metie krutken.

Van deze is niets dan de blote naam overgebleven.

peike

van't

Vrouw->
tie mette

kruiken.

DE KAPEL van ^t SACRAMENTS GILDE-HUIS.

!Nfaar de fraaifle van alle was de kapel van \ Iloogwaardig Sacra-
ment , wclke de kapel van V Sacraments Gildehiiis genoemt wierd

,

200 als blykt uit de meergemelde kaart N<^. 15., cm dat dezelve was

{k) Johan. Kap. IF.

ge-

Kapel
van *t

Sacra-

ments

Gildc-f

butt^'.
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geftigt ten dienfte van den geenen die in \ gemelde hais woonden

en onder het zelve Gilde of Broederfchap behoorden. Deze kapel,

die niet heel groot is , ftaat voor aan in t Noorteinde aan de weft-

2yde een weinig voorby de Plaats na 't noorden •, en verftrekt tans

voor de Engelfche en lloogduitfche Gercformeerde gemeentens by

beurtwifTelinge tot haare vergaderplaatze ; werdende dezelve in 't

gemeen genaamt het Engelfche kerkje, om dathet in den jaare iS95'

(^ zoo wy onderregc werden} allcreerft voor de Engelfche natie tot

den predikdienll is ingeruimt , zoo als wy hier vooren hebben vcr-

melt,

Onder de vikaryen, welke aan dit altaar van deze kapel warenge-

fondeert , was'er eertyds eene gelligt door eenen Nikolaas Hqfdyk.

Deze hadmetzyne vrouw E/sbje T^sbrautsz in den jaare 1443. te za-

men gefondeert een kapellanie ter eere van den Almogenden God ,

de roemwaardige Maagd Maria en de gelukzalige Nikolaas en Eliza

-

bet in de St. Jacobs kerke alhier aan 't akaar by den begifter van

dezelve kapellanie te benoemen, en dezelve met inkomllen uit hun-

ne gemeene goederen begiftigt. Na doode van zyne vrouw bragt de

voorn. Nikolaas Hojdjk deze vikarie uit kragte van de magt hem
door de gem. zyne vrouw by de eerfte ftigtinge gegeven , in den
jaare 1446. over en velligde dezelve aan het altaar van het H. Sa-

craments Gafthuis. Welke fundatie ii//^o/^ iw;/ Diephout, EifTchop

van Utregtjby zynen briefvan den xi. Mai i448heeft geconfirmeert

en Heer Gerrit Britdenszoon ) Priefter, voor de eerfte reize in de
bedieninge van de voorfz vikarie beveftigt.

Jn 't Choor van deze kapel flond een gefchildert glas, 't geenKei-
zer Karel ten verzoeke van de Gafthuismeellers hadde vereert, waar
van de onkoflen 3 bedragendc de zomme van dertig guldens , by
eenen Jan Forier waren verfchoten en betaalt , met beding , dat de
penningen hem zouden werden goedgedaan uit de exploiften of goe-
deren, die van perzoonen , over Lutherianie anngeklagt en gecon-
demneert, ten behoeve van zyne Keizerlyke JMajcfteit zouden wer-
den aangcllagen en verbeurt verklaart. Tot verzekeringe van ^t wel-

ke het Hof den gemelden Forier in den jaare lysx de volgende
adle verleende.

„ Die Grave van Hoichftraeten ? Heere van Montingny, van Cu-

„ lenburch, van Borfele «&;c; Stadhouder Generael, d eerfte en an-

dere Raden des Roomfch Keyfers in Hollant, Zeelant en Vrieslant

doen condt eenen yegclycken? dat wy luyden by advys van de
Rekeningen alhier ten ernfiigen begeeren van den Garthuysmeef-
ters van 't Sacraments Gafthuys binnen den Hage gegeven en doen
ftellen hebben vuyten naeme van de Keyferlyke Majefteit een glas

in den Choir van den zelven Gafthuis , dair van de penningen be-

dragen ter fomme toe van dertich ponden van xl. grn. Vlaems 't

pont by eenen Jan Forier verfchoten en betaelt zyn up conditie

,

dat hy daer van gerembourfeert foude worden vuyten exploicten

ofte confifcatien der K. Majefteit die na date van dczcn vallen en
comen zullen van de Lutherianen ter zelver date als noch voir

5, defen Hove nyet gecaufeert of gecondempneert , Z o e hebben
wy

3>
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„ vvy geordonneert en ordonneren mits defen den Rentmeefler van

„ der Exploiften in der tyt wefende den voirfz, Forier oftc adie

„ van hem hebbende de voirfz,. dertich ponden munte voirfz. te

„ reftitueren vuyten confifcatien of penningen die coemcn of vallen

„ fuUen vuyt faeken en na date als voeren ; dezelve Ibmme fal hem
5, gepafleert worden in rekeninge, defen overbrengende en quitan-

„ cic dairup dienende. Des t'oirconde foe hebben wy bevolen Mr.

„ Romboiit van Stejuemolen , Subftituyt van den Griflier van den
„ Hove dit over ons te te ykenen , ''t welk ik Romboiit van Stcynemo-

,5 len zulx gcdaen hebben op den tweden dach in junio anno X V^l

3, en twee en dertich.

HET SACRAMENTS GILDE-HUIS.

Het Sacraments Gilde-huis , waar van de vooren bcfchreven kapel Sacra

den naam droeg , is gelegen agter dezelve kapel ten weften , en meni

fchynt al in den beginne der vyftiende eeuw gebouwt te zyn ten

dienfte van 't H. Sacraments-Gilde ofBroederfchap , 't geen ter cere BroV

van 't H. Sacrament was opgeregt. der-

Dit Broederfchap wierd eerlt in den jaare 1440 door den Alit van ^-^^P'

Middelburg by toeftemming van den Parochiaan van de St. Jacobs
kerk bekragtigt , waar van de Latynfche brief in dezer voegen is

luidende

:

Gilde-

huis en

Wierd
in denPE TR US 'DE T) AM permiffwne div'tna t^bbas Monaprii Bea-

te Marie Middelburgerijis ncc non Conventus ejusdem Mofiaftir'tt or- jirci44o

dints Tremonftratenjis Traje&enjis 'Dyocefis , & Cornelius films AUardi «ioof

Canonicus dt&i Monajierii & Curatus ecclefie Trochyalts in Haga • Co" ^,^"

mttis di^e 'Dyocefis nniverfis prefentia vifufisfacimus manifejlum , quod Middci-

Tios humilibus Jupplicattonibus Sculteti y Scabmorum& omnitmi •vicino-' burg en

rum five parochyanoTum di^e parochyalts ecclefie Hage-Comitis pro divi-
((^"j-v^p

ni cultus ampliacione & majoratione libenter condefcendentes novam fra^ den Har

ternitatem in honorern Sacramenti Euchariftie nunc in di£ia parochyali peoevef-

ecclefia ere&am & ordinatam in T^ei nomine approbamus & rattficamusi
*'^^'

& ut fingulis feriis quintis rnijfa de Sacramento folemniter ad honorem

ipfius Sacramenti celebretur in fepediEia ecclefia infummo altari & non in

alio , nostrum confenfum adhibemtis pariter & ajjenfum Vrovifbris , quod

ipfifratres Curato pro tempore ibidem loco oblacionum tempore celebracionis

miffiC hujusmodi prefentandanim fingulis annis de fumma quatuor libra-

rum moneta Hollandica refpondebimt , prout in littera corporum fratrum

huic nofira confirmacionis littera affixafigillo Scabinorum Comitatus Ha-
gienfis munitafratres ipfi feipfos & fuos fiiccefiores obligavernnt . T)a-

ium anno millecimo quadringentefimo quadragefimo die vicefima nona meui

jis O£iobris.

Hier voor moeft het Broederfchap jaarlyks aan den Paftoor van

den Hage uitkeeren de fomme van vier ponden , waar voor Dekeri

en Hoofmannen zig voor Schcpenen van den Hage fpecialyk verbon-

den. • -

Ooo Wy
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't Gilde-huis. \^^at plegtigheden zy moeften vvaamcmen en waar in ^J^f
verders hunne dienllen beitondenj is begrepen in de volgende or- man-''

donnantie. nen.

„PIETERVANDENDAM bi der grade Goids Abdt van Ordon-

55 onfer Vromven Cloefter tot Middelburch en C onvent dellelven "^""*_

,5 Cloefler van der Premonftreyten oirde des Geftichts van Utrecht, dedc""

,5 en Pieter de Rykc Canonick des voirfz Clooiters en Cureyt van p'^gtig-

5j der Prochykerke in des Graven-Ilage des voirfz geftichte, doen
''^'^'jen

« kont alien luden, dat \vy cm oitmoedichs vervolchs en bede wille ftln'by't

35 des Scoute , i^cepenen , buyren en gemeene prochianen der voirlz Broe-

,5 prochykerke in \ Gravenhage, en om den dienft Goids te ver-
fey^g|^.^''

,5 meerren, dair wy altyt toe genegen zyn, foo hebben wy der rigten.

55 broederfcip en gemeenen broederen van den wairden lieiligen

55 S,acramente in den Hage voirfz geconfenteert en geconfirmeert al-

3, len punden hierna gefcreven voir ons en voir onfe nacomelingcn ,

J, Abdten en Convente van Middelburch en Prochypapcn in den

>j Hage.

I.

J>

33

l»

»i

a
»>

3>

»

>>

5»

»

}>

„ In den eerftcn , dat die broederen voirfz in des Sacraments Gaft-

huyfe by confente des Cuteits een outaer zuUen mogen doen wyen
op hoeren cofte , ende dat fy daer alle dage mogen doen doen ene
miffe mit den vier miffen die Claes Hofdyck daer toe gemaid en
gedoteert hecft, ten waer of die broeders meer vermochten, due-

rende tot ecuwigen dage ; Ende die voirfz miiren fullen altoes ge-

daen wefen goets tyts , eer men te hope luyt totten hoichmilFe in

die Prochykerke ; Behoudelic dat fy in den Gafthuyfe voirfz gene

milfen en fullen doen doen op die hoichtyden hierna benoemt
;

Alfe op ten Paefchdach5 Afcencioensdach , Pinxterdach, onfec

Vrouwendach Alfumptio , onfer Vrouvvendach te Lichtmille ,

Kersdach, aire Heiligendach, aire Zielendach, Witte-donredage

en Paefch-flvont J fonder fpeciacl oirlof en confentdesCureits voirn.

die nu is ofnamaels wefen fal.

IL

„ Item fy zullen ene fchelle mogen hangcn in den Gafthuyfe voirfz.

gelikerwys als 't in andere lleden coftumelic is.

HI.

„ Item dat zy in 't Voorfchrcven Gafthuys een kcrmis-milTe jair-

licx fullen mogen fingen en alsdan aldair een fermoen mogen doen

doen ende niet meer fermocncn binncn den jair, ten vvaere by

confente en oirlof van den Cureit voirnt. Ende des fal die Cureit

die nu is of namaels wefen fal , allc jair hebben op dien dach van

fyn offerhande achte groot.

Goo I iV.
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IV.

„ Item dat men des Sonnendages in den Gafthuyfc voirfz. Wj^e-

„ water maken zal mogen.
V.

,) Item wairt datter yement oflivicli worde in dat voirfz. Gafthuis

die wtvaert fal men doen in der Prochykerke, en aldair ofFeren

als cullumelic is , en men fal te grave lefen miferere & de profun-

dis over die zicle, ten wair of die menfche eon ander flede geco-

„ ren hadde by fynen levenden live , nochtans foude die Cureit fyn

otFerhande dair of hebben als cullumclic is.

j>

j»

»

5>

VI.

„ Item foo wes oblacien dat in dat voorfz Gafthuys comen cnde

in dat bloc aldaer ftaende, die zuUen fy hebben ter tymmeringe

en ter zieken behoutf.

VII.

„ Item fuUen die Hoeftmans dcr Broederfcip voirfz mede bidden

J, in der kerken alfoo verre als zy confent en oirlof gecrigen konnen
„ van den Bailliu , Scout , Gerechte en Kerkmeeflers van den

j> Hage.
VIII.

„ Item foo fal men alle jair op ten dach als cuflumelic is en die fta-

„ tuten dat wtwyfen, kiefen eenen Deken en Hooftmans by den

„ Broederenj die dat jair die Broederfcip regieren fullen als recht

j> is.

IX.

„ Item fo en fullen fy in dat voirfz Gafthuis geen geoirde Priefte-

,) ren aannemen om den dienft aldaer te doen, ten zy by wille en

„ confent des Cureyts of dat men geene andere Prielleren en conde

}, vinden of gecrigen , of dat die wairlike Prieflcren der Broeder-

„ fcip befcatten wilden.

X.

„ Item wair dat fake dat yemant Hggende in den Gafthuyfe voorfz

,5 zyn teftament woude maken, al fulc tellament als die perfoen die

„ Cureit , Capellanen en Cofteren befprake , alfe van den goede die

,) hi buyten gehouden hceft, dat fal van wairde wefcn.

XI.

„ Ende om dat wy alle defe voirgen. pun61en dcr broederfcip

„ voirn : ter eeren Goids geconfenteert en geconfirmeert hebben, fo

„ fullen die brocderen voirfz voir him en hoeren nacomelingen tot

eevvi-
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)) eewigen dage toe verbonden wefen den Cureit van der Hage , die

}, nu is of namaels welen lal , \vc te reyken en wel te betaefen alle

,j jair op des Heilichs bacraments dach of binnen veertien dagen dair

>, na onbegrepen vyf pond Hollandlch payments, ende defe vyf pont

5, 'sjaers en fullen i.y noch haere nacomelingen den 1 rochypape in

J, der tyt wefende nietbevvyfen, merjairlicx lelve wtreyken, geliken

,> den brief die dair of is mitter Scepenen zcgele van der Hage befe-

„ gelt dat clairlicken vvtwyll en begrepen hceft. Des t'oirconden

,> lo hebben wy onfen fegele an deien brieve gehangen. Gegeven
55 op ten twalefl^en dach van Aprille in 't jair ons Heeren dufenc

,) vierhondert vyftich.

Onder dit Gilde wierden zoo wel mannen als vrouwen aangeno- Wat

men, en die zig daar onder wilde begeven, moell alvooren opbren- wkrV
'

gen een pond walch of geld daar voor en voorts alle jaar vier ftui- eerie-'

vers; en zoo dezelve weder daaruit wilde gaan , was gehouden tc ^3,"'^

betalen twee ponden Hollandfch. Niemand , 't zy man of vrouw ve^L^rd
konde in dit Gafthuis ingenomen werden , of by moell ten minflen aange-

agt of thien jaaren onder het Broederlchap zyn geweeft en zyn jaar- nomeu;

geld voldaan hebben. Ker zodanige als provenier in 't huis wierd
ontfangen , was dezelve genoodzaakt twee hondert gulden of an-

ders , naar tyds gelegendheid , te betalen , en verders in te brengen
alle zyne goederen , v\aar die ook mogten gelegen zyn , welke by
fterfte , uitgang als anderzints aan 't huis bleven. Wy zuUen , om
den weetgierigen Lezer des te beter begrip van de gefteltenilTe van
dit Gafthuis en Broederfchap in oude tyden te doen hebben liever

opgeven de Ordonnantie zelf , welke de Magillraat van den Hage in

den jaare 15-^0 tot beter onderhoudinge van deplegtigheden, goede
toezigt en regeeringe van 't huis ten verzoeke van 't Broederfchap

bekragtigde.

„ \T7Y Bailliu, Schout en Gerechte van den Hage doen condt al- Ordon.
„ W len luyden , dat wy ter eeren Goods en dat Eerwaerdighe nantie'

,1 Heylighe Sacrament en tot ernllich vervolch ende verfoucken van ^an'c

,, den ghemeenen breeders en ie Gutters van den Heylighen eerwaer-
^^^^^

n digen bacraments Gilde cnGafthuyfe, omme met meerder. eeren Gafthuis

J, ende reverentie dat waerdige heylige Sacrament te eeren ende 't enliroe-

„ voorfi. Gilde ende Gafthuys in goede poUicie en Ordonnantie te *^"^'^*^^P

„ ftellen , hebben geordonneert ende geilatueert , ordonneren en

J, ftatueren mits deien , alle aU'ulcke punften en articulen als hier

J, naer volgen en gefcreven ftaen.

I.

„ In den cerflen , zoe fal men van nu voortacn alle donderdagen

„ op dat hooch outaer een miife finghen van dat heylighe Sacrament

„ met Dyaecken ende Subdyaeckcn , ende die altyt beginnen nae

,, den primen van der mctten cndc men fal luyen totter lelver miile

,j een teycken van een half ure , ende daernacr oiiiaten.

Ooo 3 II
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II.

5, Item als 't gel^eurt , dat onfer Liever Vrouvvendach compt op

„ een donderdach , foe en fal men die felve milFe nyet linghen , en-

j, de van gelycke op dat heylighe Sacraments dach.

III.

„ Item alle die gheene die in 't Gafthuys van den heyligen Sacra-

), mente , Itaende alhier in 't Noorteynde van den Haghe , ontfan-

), ghen fullen wordden ende oflivich wordden , dat als dan alfulcke

goeden die hy off zy in den Gafthuyfe voorfz. gebrocht fullen

hebben , oft oock aengecomen ende aenbeftorven mochten wefen,

die felve goeden erven ende toecomen fullen aen den voorfz.

Gafthuyfe; Ten waere daer ycmant waere in 'c voorfz. Gartiiuys,

ende daer namaels weder vuyt wefen vi^ilde, zoe foude in dien

gevalle hy ofte zy alle die goeden bem toebehoorende, die hy
ofte zy in den voorfz. Gafthuyfe gebrocht hadden , den voorfz.

Gafthuyfe gheven en laten totten armcn behoufF ende dat om den

weldaden hem binnen den voorfz. Gafthuyfe gedaen.
»

»)

3)

35

3)

35

3»

33

IV.

53

33

3)

33

5) Item men fal voortaen binnen den voorfz. Gafthuyfe gheen Pro-

5, veniersaennemen, fy en moeten cerft opleggen aen gouden gelde

twee hondert Carolus guldens ofte anders naer gelegentheyt van

der tyt , Ende dair toe alle alfulcke goeden als hy otf zy in den

voorfz. Gafthuyfe gebrocht fullen hebben, waer die gelegen mo-
ghcn wefen-

5, Item zoe wye in 't voorfz. Gilde ofte gefelfchap wefen wll , die

fal gehouden wefen tc gheven een pondt was off 't gek dair voir,

ende fal geloven alle die punden ende ftatuyten van den voorfz.

Gilde geordonneert ofte ook die hier namaels geordonneert ful-

len worden , die te helpen houclen en ftcrken ; Ende elcke broe-

der off fufter des gilde ende gefelfchap voorfz. fal gehouden we-

fen te geven alle jaers vier ftuyvers ; Ende foe vvie jaerlycx nyet

en betaelt , ende een jaer laet overgaen , zoe fullen als dan die

Hooftmans van den voorfi. Gilde die refte moghen inwinnen mit-

ten geeftelicken en waerlicken rechce.

3)

35

35

33

3>

33

33

33

35

3>

J>

>i

9>

3>

VI.

„ Item zoe wie in 't voorfz gilde ofte gefelfchap compt en daer

namaels weder vuyt wefen vvilde of buyten Haghe voer mec-

ter wonen ofte om eenighe andere faicken wille , die fal gehou-

den wefen te gheven en op te le£:;gen twee ponden Hollands en be-

talen daercnboven zyn voorlede fchulden, ende daer mede foe

fal hy quyt ende ongehouden wefen van den voorfz gefelfchap.
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VII.

„ Item 2oe wanneer een broeder ofte fuller van den voorfz. Gil-

„ de ofte gefclfchappe overleden ende van defer werelt gefcheyden
„ fal zyn , die fal men met een der fcellen yuyt doen roupcn , ten

„ eynde dat alle die breeders en lullcrs van den voorfz. Gilde ten

„ tydcn alsmen den felven dode begraven fal ter kercke comen mo-
,, ghen en ofFcren ende bidden voor die ziele.

VII.

„ Item men fal die vuytvaart ende tydinge van eenen doodeii

„ broeder ofte fuller van des voorfz. Gilde ofte gefelfcJiap houden
„ op 'thoich koer, ende men fal barnen neghen eerlicke fchoon vi-

„ gcly kaerfen.

IX.

,, Item die Hooftmans van den voorfz. Gilde fullen den eerfteii

,) woensdach na den overlyden van den doden broeder ofte fuller

„ doen ilngcn een vigely van negen lelfen met negen fchoen vigcly

„ kaerfen; Ende als die vigely gedaen fal fyn, zee fullen die Prieflc-

,, ren te grave gaen, ende lefen miferere ende de profundus met
.. colleften over den dodcn, hier vooren fal men den Faftoer, Prie-

ileren en de Schoelroeelter , die 't felve verdienen met hoer coer-
clederen vuytreyken vyftien fchellingen Hollants ; Ende des don-
derdacchs daer aenfoe en fal men gheen requiem ilngen, mermen
fal des morghens in des Hcylicxs bacraments mille fetteft neghen
fchoen vigcly kaerfen, ende die Prietter, die de milTe fmget, die

ial den dooden hebben in fyn gedenkeniile en fmgen een colled
over den doode ; Knde naer der mille fal men lelen miferere en
de profundis als coftumelyc es , Ende hier vooren fullen die erfge-

namen eens vuytreyken tot behouf van den Heylighen Sacramen-
te twee ponden Hollands , alfoe verre die dode foe veel agterlaet

;

Ende in gevalle die dode zoe veel nyet agter en laet , zoe zoude
men nogtans die vuytvaert en tydinge doen als voorfz. ftaet.

X,

„ Item waer faicke , dat in eenige pointen als nu geordonneert

5, ofte die namaels geordineert moghen worden , yet te verbetercn ,

„ roe ofte ofte doen waer, daer dat Heylige Sacrament by gheeert,

„ 't voorf/,. gefelfchap by gelticht ende dat ghemeen volk tot devo-

„ cien moclite trecken , dat fouden die Hooftmans mitten Deeken van

., den voorfz. Gilde mogen doen ende dat foude ghehouden worden

„ van den gefelfchap als voorn. geroert ftaet.

XI.

„ Item es geordonneert dat men tot eeuwigen daghen van des Hey-

„ ligen Sacraments wegen houden fal een generael memorie alle jaers

5, des donredaghes na des Heylich Sacraments dacli in der manicren
hier
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„ hier naer gefcreven ; In den eerfren men fal leggen op 't choer een

„ pellc ende bernen neghen vigelye kaerlen in de vigelien ende ook

„ in der miflen en men lal lingen een vigelye met venite van neghen

„ lelfen ende provideren, als coftumelicken es, ende des anderen

„ daechs fingen die hoocJimiffe van requiem met Pro\ ifoers , Diacc-

,, ken ende Subdiaecken ; Ende die Priefteren, die in de Memorien

1, zullen wefen, zuUen des avonts ende des anderen daechs na der

), mifTe te graven gaen mit coer klederen ende lefen miferere en de

j» profundis met colleden als dat behoert over levende ende dode ;

„ hier voorn fullen die voorfz. Hooftmannen den Friefteren utreyc-

ken veertich icJiellingen Hollants gelyk te deelen : Voort foe ful-

len die Hooftmans een taefel fetten op 't Choer onder die zielmille

ende dairop leggen dertichfclioen witte broden, 't ftuk van een hal-

ve ftuiver -, Ende als die milVe ghedaen fal zyn, foe fal men fe den

armen deelen , ende waert by aldien dat namaels yemande die vooriz

aelmilfe vermeeren woude , foe fullen die vooriz Hooftmans ge-

houden wefen , foe veel meer den armen te deelen ende men zal

allejaers als men die vigely beginnenfal , luyden mitter grootecloc-

ke een lanck teyken , ende dan zal een yegelyk die minne dair toe

heeft , ende in 't voorfz gezelfchap es ter kerken comen en bidden

voor die zieltn en desgelyks des anderen dages in de miflen en of-

feren ter zielen trooft.

XII.

»

>'

»>

5»

>>

W

i"i item die voorfz. Hooftmans zullen alle jaers op ten Wittendonder-

dach een tafel fetten op 't Choer onder die HoochmifTe en dairop

leggen twee en 't feventicli witte broeden't ftuk van een grootgen ,

Ende na der miffen die den armen gheven tot hoirder alder zielen

trooft, die hoer aelmiflen dair toe gegeven hebben.

XIII

„ Item die Hooftmans in der tyd wefende zyn gehouden alle jaers

„ tot eeuwigen daighen te doen deelen over Heer Pieter en Meefter

„ Fop Zymonfz met Pieter Alyt zynen huysvrouwe vyf deelingeti en

it in der Precaeren Kloefter elke deelinge van twaalf hondert deuyts

„ broeden, d'eerfte deelinge dynsdaghes na halfVafteni die tweede

„ deelinge twaell dagen na Haegfche kermifTe ; die derde daichs na

35 Sint Thomas dach Apoftel, ende die andere twee deelingen in de

,5 winter al 't aldermeeft van nodcn fal zyn.

XIV.

„ Item die Hooftmans van de voorfz. gilde fullen tot alien tyden

„ als men dat wairde Heylige Sacrament omme dragenfal inproceflie

„ bereet hebben vier toorfen , die de voorfz Hooftmans ter eeren van

„ dat wairde heylige Sacrament felver dragen fullen.

XV.

» Item men fal alle jaers des fonnedages na des heylige Sacraments

die
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„ die Statuyte van den heylige Sacramente lefen op die predikftoel,

„ en daer lal men die Hoon mans ncemen e;i bidden \oor alie die ghe-

,, nedie vuytten voorfz gilde geftorven fyn, en die fal men haer na-

„ men nocmen en oock den geenen die hoer aelmiflen totten voorlz.

„ gilde gegcven hebben.

xvr.

„ Item alle die in 't voorfz. Gafthuysontfangen ende dair geprovent

worden > die fullen gchouden wefen te comen ter maeltyt, Te we-
ten des middaichs voor thien uren , en des avonts te fes uren , ende

7.oe \\ye zyn maeltyt nyeten wacht ten tjden voorfz, ende dat hy

„ oft fy in den Haghe waer, die en fulicn geen maeltyt na die tyt

„ houden , ende nyemant en fa! floetelen hebben van fpyfe ofte van

„ drank dan die ghene die daer toe geftelt ende gedeputeert word
,) van den voorfz. huyfe , ende zoe Aves den Froveniers bege-

„ ren, dat fal hem die gedeputeerde, zoe verre hem dat van node

„ fy, geven.

XVIL

„ item indien daer yemant waere binnen den voorfz Gafthuyfe ,

„ die eenige iloten opbraicke , die foude verbueren cen maent lanck

„ fyn proeven } Ende alle die glicenc die hem binnen den fehen

„ Gailhuyfe onthouden , fullen gchouden wefen des avonts thuis te

J, wefen voir acht uuren of die Gedeputeerde fal nae die tyt die

„ doer fluyttn ende na dien avont nyemant inlaten.

XV III.

„ Item die Gaflhuysmeefters ofte Regierdcrs van den voorfz. Gaft-

„ huife zullen beloven datGafthuys profyt te doen ende voor te ftaen

5, in alien iaicken als hoir eyge goet ende die ftatuyten met alle ernf-

„ tigheyt onderhouden en doen onderhouden.

XIX.

„ Item zullen ook ghehouden zyn haer huysvrouwen te informereri

3, dat fy dagelycx vifiteren alomme in 't voorfz. Gafthuys of daer ye-

„ ment es die ongenuecht maift, ende te vifiteren 't iindevvaet en
die marft bewaeren by der maent als dat behoert.V

XX.

„ Item die voirfz. Gafthuysmcefters of Rcgierders zullen tot hem
5, nemen eenen Rentmeefter en die dair toe houden dat hy jairlicxs

„ alle die renten opbrenghen fal, te weten gelt of recht van al bin-

„ nen 'sjaers veertien daghen voor Sacramentsdacii ; Knde lullen die

„ voorfz. Gafthuysmeellcrs haeren ontfanck en vuytgeven gehou-

I'PP „ den
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?i den 2.yn te fcryveh eiide daer t'cyndcn 'tsjacfs ills men 't commu-
3, nie hout den niem\en die als dan aencomcn lullen , zyn reke-

5, ning te doen van alle den ontfanck en vuytgheven, njet vuytge-

3, zondert,

XXI.

„ Item die voorfz. Hooftmans oftc Gafthuysmeeftersen fullen 113-0-

,, mant in iiaer Gildebcuck fcryven noch oock eenige breeders oftc

„ 2ullers ontfangen, dan die 't begheeren en haeren inganck bctakn

„ als 't voorlz. Itaet.

XXII.

„ Item als daer yemant van den Proveniers vuytcn voorf?.. Gafthuyfe

„ defer verelt overledcn fal fyn,zoe en zullen die voorlz- Hooftmans

„ en Galthuismeefters geen ander in de voorfz. Gallhuyfe moghen
„ nemen nocJitc ook ontfangen dan dtn glienen die in 't voorfz. Gil-

j, de ten minflen acJit ofte thicn jaeren geweell zyn ende Jiair jairgel-

„ den betaait Jiebben ; Ende fullen ontfangen en jnnemcn den ghee-

), nendie lancxftein 't voorfz. Gilde gl:eweelt es ende zyn jairgelt wel

„ betaelt heeft, voor andere die lacier in 't voorlz. Gilde gecomcn

« fyn.

XXXIII.

J, Item die Hooftmans of Gafthuismeefters fullen fcherpelyk on-

j, derhouden defe nagefcreven punften ende ordonnancien van den

}, armen te onderhouden , en dat fcerpelyk onderfoucken ende oock

,, by Jiaeren huysvrou\\'cn docn onderfoucken , ten eynde dat daer

,i vrede en eendrachticheyt mach zyn.

XXIV.

J, Item alle die gheen het zy man ofte wyfF, die in 't voorfz Gaft-

5, buys ontfangen worden in die plaets ofte ftede van eenen anderert

,> doden broeder ofte fufter , ofte anders , die fal gehouden Avefen

i, alle zyn goeden in den voorfz. Galthuife te brengen , gheen wt-

J, gezondert, ende zuUen ook gehouden wefen in't voorfz. Gafthuys,

j> des hem by de voorfz Gafthuysmeeilers ofte gedeputeerde bevoe-

j> len fal worden , te doen , zoe verre zy dat vermoghen en 't zelve

h nyet laten.

XXV.

„ item diemannen, die in 't voorfz Gafthuys ontfangen zullen wor-

„ den, ende die wat doen moghen, die zullen gehouden welen bin-

„' nen den Gafthuyfe voorfz te fpetten en voort'al doen dat men hem
„ bevelen fal, ende 't felve doen fonder knorren en kyven.

XXVI.
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XXVI.

Item van gelykenfullen dievrouwcn, die wat doenmogen, fpin-

,) nen, naeyen ofte breyen, 't zelve, d?.er zy Jiem hei\ mede konnen

)> behelpen-, Ende voort 00k al doen dcs hem bevolen fal wordden
„ by den Gedeputeerdc van den voorfz. Gafthuyfe.

XXVII.

5, Item dat gheen Proveniers olte andere het zy man of wyf vuyt-

„ ten vooiMz. Gafthuyre gaen zullen in den Ilaech ter kercken ofte

5, in "t Cloofter , dan by oorlof en confent van den ghenen die dair

5, laft en bevel ofhebben fal , ende na dat zy confent hebben , zul-

„ len ghacn twee en twee , en zullen gehouden zyn des midda-

„ ges voor die ure van den maeltyd in te zyn , en des favonts voor

fes uuren.35

X X V I I I.

,j Item die Proveniers zullen te vreden zyn met die portie , die

„ men henluyden gheeft ende ordonneren fal , en fullen te vrede zyn

„ met 't gheene dat men hem gevet en fullen hem eerlicken dragen

J, en houclen en pacitilicken leven fonder eenige kyfvagie onderlin-

,j ge te hebben.

XXIX

5, Item indien iemant van den armen ofte Proveniers van den.

„ voorfz. Gafthuyfe, het zy man ofte wyf, eenige ongenuecht

„ maidt mit woirden of werken ofte 00k kivagie binnen den voorlz.

5, Gafthuyfe of nyet en dede , dat men hem hiete , die zullen die

„ Gafthuysmcefters van ftonden aen moghen vuyt den huyfe ftellen

„ fes weken lanck ende en fullen die nyet weder innemen , hy ofte

„ zy en bekenne haer fchulden , ende bidden om ghenade ; Ende

„ t eynde die fes weken en gedaen als vooren , zullen die Gafihuys-

„ mcefters vvederomme den felven perfoen innemen. Ende indien

„ daer iemand ware die hem anderwerve ontginge en die voorfz.

5, correftie gedaen, die zullen die Gailhuysmeefters daer heel en al

5, vuytfetten fonder die weder in gracie te ontfangen ofte inne te

., nemen.

„ AUe welke voorfz. ordonnancien , punftenen articulen Deeken,
Ilooftmans en die gemeene Gildebroederen en fufieren van den

voorfz. Gilde verlocht hebben aen fiailliu, Schout en Gerechtc

van den Ilage defe (>rdonnancien en flatuyten te willen befegelen,

't welk wy Bailliu , Schout en Schepenen ten verloucken van den

voorfz. Dekcn en nooftmannen vuyten naem van den voorlz;.

GUde 't groote zegel van den Hage hier aen vuythangendc 1 eze*

PPP 2. „ gelf

35

5J

55

55
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500 beschryvinG
„ gelt hebben. Gefchreven op ten dertienden dach van December

5, anno XV^*-. en vyftig, my jegenwoirdich als fubllituit van den

,5 Bailliu en Schout van den liage ende ook als Sccretaris van der-

99 zelver vlecke.

En vi^as getekent

A. BENNINCK.

Contradl

met <le

Gafthuis

meefiers

over het

innemeii

van een

petzoon

Mr.
Junn van

ecn oud
Sup-
pooft,

aange-

nomen

Wy zullen alliier nog byvoegen een oud contract met de Regenten

van dit Gafthuis in den jaare 145' 3 gelloten over het innemen van een

perzoon in 't zelve huis ; om daar mede aan te toonen , dat in vroege

tyden niet alleen in dit lius wicrden ontfangen die ondcr het gezel-

fchap behoorden, maar ook zelfs andere die buiten den Hage woon-
den en geen leden van dit Broederfchap waren. De woorden van

het Contraft zyn deze : „ In 't jaer ons Heeren X 1 1
1
j*^. L I

IJ.

wtganc der maent /^prille hebben die Hoofcmans van den Heiligen

Sacramente aengenomen ^fr///^ Rohhen-, in voirwairden hierna oc-

fchreven, te weten , dat Heyn Kobbe hoir zoon alle jair wtreyc-

ken fal des Sacraments Gafthuyfe To lange als iyn moeder leeft felle

ponden Hollants payments tsjaers en vier vvagen turf , ende dair of
loefde hy eenen Scepenen brief te geven ; De.gelycx Machtek heir

dochter en Philips Scuenmaker zal dat Gafthuys jairlicx geven Aech-
te leven lange voirfz vyfpont tsjaers , en loelde dair oic ehen Sce-

penbrief of te leveren: Des foe hebben hem die Gafthu3^smeefters

verbonden Aechte Rohhen , nvonende te Goude , hoir leven lang in

eten en drinken fulck als ander arme menfchen hebben en "niet

meer , ende fo wes men ander arme luyden aldair in den Gafthuy-

fe doet , dat fal men hoir mede doen , te weten van bedde leger te

houden, broet en bier, vifch en vleyfch,fulk als God in den Gaft-

huyfe verleent en dair die ander mede te vi ede zyn , dair fal fy hoir

oic mede liden fonder yet meer te begeren van geene dingen die

dat Gafthuyfe in cofte bringen mochten. Dit is gefchiet by belie-

ven van de gemeene Hooftmans , alfe JFillem Fhillipjz^ IVillem

Wermhrechtfz , Jacoh Janfo tynncgieter , Claei Ghyihrechtfz. , Ge-

5, rp Jacohsz en Jan Dnemsz. En dat zulks ook in laater tyd is ge-

fchied, blykt onder anderen uit een handelinge, wclkc het Hof met
de Gailhuismeefters in den jaare 15-31 aanging over het innemen van
Mr. Jan fuan yllkmaar , die ecu oud Sitppoqfl ivas. De a6te als aanmer-

kelyk zuUen vvy hier laten volgen

:

„Alfoezekere Commillarillenvan den Hove vanHollant gecommu-
„ niceert hebben mitten Gallhuysmcefters van den Sacraments Gafthuy-

„ fe in den Hage ten eynde,dat zy Mr. Jan <van Alcma'ir ^die een oiidt

5, Siippoeji is izouden willen onthr\2;en aIs Comwenfae/ in 't voirfz Gaft-

„ huis J Soe is zoe veel gedaen, dat die voorfz Gafthuysmeeileis te

J, vreden zyn den zelven zulcx te ontfangen , mits jairlicx betalende

5, voor zyn coften die fomme van vier en twintich ponden van xl.

5, grooten 't pont, Ende alzoe die Mr. Jan dair toe noch bekommen
5, fal eenige penningen voor zyn clederen en onderhout , Soe heeft 't

jj voirfz.

3)

35

35

3J

3?

33

33

33

35

33

33

33

35

3j

33

35

35
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3, voirfz. Ilof by confent van den Rentmeefier van Noorthollant en an^

5, (kre Gaflhiivsweeflers van den Sinte N'knlaes Gajihiiys geoidon-

5, neert,dar deGalthuysMrs. van "t Heylige Sacraments Gafthuysont-

55 fangen fullen die voorfz. xxiiij. ponden voor die cofte van den
J, vooiiz Mr. Jan, te vveten van 't Gallhuys van Sinte Kicolaes

voorfz IX ponden, van die Hcere van Affendelft vj. ponden,
die Treforier van der Keyzer Mr. Vincent Coi'nelisz drie ponden
en van elk van de Raedshecren ordinarys en die Procureur Gene-
rael twee ponden, en die extraordinaryiren Raeden en die Grif-

5, ficr elk een pont als ten pryfe voorfz , omme die voorfz. coflen te

betalen ; en wes dair over coempt , fal dair mede gecleedt en an-

ders onderhouden worden ; welke voorfz. penningen hier boven
verclaert , die GriiRer van defen Hove ontfangen zal en van zyne
ontfanck refponderen en leveren in handen van die voorfz. Gaft-

huismeefters ter voorfz- fomme toe van xxiiij pond, ten pryfe voorfz.

Ende dit by provifie en tot anders geordonneert fal wefen ende
fonder dit te mogen trecken in confequentie. Adum den ix. No-
vcmbris anno XV*^". xxxij. by Affendelfty Colfter -^ Zashout ,

Sandelin-i Zityderhuyfen, Procur. Zegers.

35
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35
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35

55
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Dit Sacraments Gildehuis is tans eeri Gall of licver Proveniers-

huis , daar oude luiden , ''t zy elk op zig zelven en alleen , 't zy man
en vrouw te zamen de koft konnen koopen , en werd beftiert door
een Deken en vier Hooftmannen met den naam van Regenten 5 wel-

ker aanftellinge door de Magiltraat, even als van de andere Gods-
huizen van den Hage , gefchied.

h tans

een Pro-
veniers-

huis.

N A A M E N
DER

DEKENEN EN REGENTEN
VAN H E T

SACRAMENTS GILDEHUIS.
1443.

Hendrik Jansz. Deken.

Pictcr van den Bofch.

Pieter Tol.

Mr. Gcryt, Barbicr.

Henri cus Fabii, Hooftmannen,

i4fo.

Mr. Hcnric van dcr Mye , Deken.

Jan Geritsz Baulenc.

Willem Pietersz.

Kcrfcant van der Huete.

Pieter Claesz, Hooftmans.

1455. 30. Jpil.
Willem Philips.

Willem Wermbrecht.

Jacob Jansz., Tmnegieter

.

Claes Gysbrechtsz.

Gerrit Jacobsz.

Jan Damesz, Hooftmannen.,

I4f5. iz. November.

Willem EngcbrechtsZ.i'f;&w/V(J»

den Hage., Deken.

Willem Wermbrcchtsz,
Claes Ghysbrechtsz., Bontwerker,

Ppp 3 Jan
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Jiin Dacmcnsz.

Pietcr Gcrytsz.

Kcrftant van der Huctc,

Martin Glacsz.

if35.
Jan Ramakcr.
Lbiant Jnnsz.

Mr. Jan Plumcon, Secretarts van den

Hage.

Jan Bruinsz.

Hilkbiant Aelbrechtsz, Schepen.

1538.

Jan Bruinsz.

Hillcbrant Aelbrechtsz.

Jsbrant Jansz , in St. Juris.

Genit Janszoen.

1539. 1540.
Kors Pietersz van der Beek , Sche-

perti

Ysbrand Jansz.
Hillebrand Aelbrechtsz.

Willem Dycks.
ij'41.

Kors Pietersz van der Beek, Be-

ken.

Jan Clemensz dc ouwc.

Hilbrand Aelbrechtsz.

Jan Tyfle.

Mr. Jan Plumcon.

Ysbrant Jansz Stcrk.

I54Z.

Jan Foerier.

Mr. Jan Plumcon.

Nicafius Antonisz van Flory,'

Schefen.

Jan, van Wyk.

Kors Pietersz van der Beck.

Mr. Jan Plumeon.

Hillcbrant Aelbrechtsz.

Cornelis Vrericxfz.

Nicilius Aiithjnisz.

Cornchs van Aken , Schepen.

ir44-

Jacob dc Jonge.

Corltiaen Pietersz van der Beck.

Corni:lis van Aken.

Mr. Jan Plumcon.

Jan van Wyk.

Jacih de Jo ngc , Deken.

Carlliaen Picceisz van der Bcelc.

Michiel Locf, Schepen.

Cornelis van Aken.

Mr. Jan Plumeon.

iffi- if54-
Floris van D.im , Schout xm den

Hage.

Cornelis van Aken.
Genit Allartsz.

Auguftyn Stalpert.

Floris van Dam , Lcken.

Cornelis va i Aken.
Frans van Bucren.

Simon van der Does.

1560 - if6j.
Cornells van Aken.

Simon Van der Docs , Schepen.

Augullyn St.ilpert.

Cornelis Pietersz van dcrHcyde.

if64 - 15-65.

Simon van tier Does , Deken.

Francois \an Bucren.

Cornelis Pietersz van der Heyde.-

Claes van Dam.
Vincent van Wieringe.

If(56 - If67.
Simon van der Does, Deken.

; Francois van Bueren, CaJIekin van

,
den Hcve.

Claes van Dam, limgcmr.

Vincent van Wiennge.
Cornelis Mcfllng, Schepen.

If68.
Simon van der Docs, Deken.

Francois van Bueren.

Vincent van Wieringe.

Cornells van Ryn Willcmsz

,

Schepen.

Frans van Bucren.

Vincent van Wieringe.

Gerrit van Corsbergen.

Jan Stalpert.

1570 - if7i.
Cornelis de Jongc , Deken.

Francois van Bucren.
Claes van Dam.
Vincent van Wieringe.
Cornelis Willemsz van Ryn.

ir72 - if74-
Simon van der Docs , Deken.

Vincent van Wieringe en

Gerard van Kersbergen , Gilde-

Mrs.

if7f - i?7<J.

Simon van der D;ies , Deken.

Francois van Bueren.

Vincent van Wicnngt ^Schepen.

Gerard van Kersbergen.

Jan
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Jan Stalpert, Gilde-huh-Mrs.

If77- Jf78-

Mr. Pieter Hanncman, Dcken.

Simon van dcr Does.

Gerard van Kcrsbergen.

Adriaen Jorisz.

Mr. Jan van Trclong.

if7P- If80.
Mr. Pieter Hanneman , Dekcn.

Simon van der Does.
Gerard van Kersbcrgcn.

Jacob Adriaensz van dcr Biirgi

Cornelis van Koohvyk.

If 81.

Mr. Pieter Hanncman , Deken.

Jacob Adriaensz van Vucrcn.
Cornelis van Koolwyk.
Dair.mas Goud.
Franck de Bye.

if8z - if84.
Mr. Pieter Hanneman, Deken.

Gerrit van Corsbcrgen.

Franck de Bye.
Tomas Gcnicts.

Jan Cornelisz Colyn.

ifSf.
Mr. Pieter Hanneman , Dckcn.

Gen ii van Corsbergcn.

Jaccib Veiburg.

Gerii; Qiiirynsz.

Heyman Gillisz.

if86.

Mr. Pieter Hanncman , Dcken.

Jacob Adriaensz van dcr Burg.

Cornelis Macitensz Drenkwaert.

Evert Quirynsz.

Hciman Gillisz.

ifSy-ijSj).

Mr. Pieter Hanneman, Deken.

Heyman Gillisz, Schepen van den

Hagr.

Evert Quirynsz, Cajlelyn van V
Hof.

Dammas Gout, Schepen.

Jan Colyn

IfPO-Ifpi.
Mr. Pieter Hanneman, Deken.

Jan Cornelisz Colyn.

Gerard Quirynsz.

Jacob Cornelisz.

Antony van Cats.

i^pi - ifpj.
Antony van Cats, Deken.

Jan Cornelisz. Colyn.

Guert Quirynsz.

Jacob Cornelisz.

Dammas Goudi

I55'4-

Antony van Cats, Dehn,
Dammas Go t.

Everb art Quirynsz.

Jacob Cornelisz.

Jan Jansz.

IfPf - 1600.

Antony van Cats, Dekcn.

Dammas Goud,
Jacob Cornelisz.

Heiman Kiggelaer.

Jan Jansz Kok.
1601 - 1602.

Antony van Cats, Deken.

Jacob Cornelisz.

Heyman Kiggelaer.

Jan Jansz Cocq.

160J- 1604.
Antony van Cats, Deken.

Jacob Cornelisz.

Heiman Gillisz Kiggelaer.

Evert Quirjnsz.

Jan Jansz Cocq.
1605 - 1606.

Heiman Gillisz Kiggelaer, i?tf^?«.

Jacob Cornelisz.

Everart Quirynsz.

Jan Jansz Cok.

Jan Wolf.
KJ07.

Jacob Cornelisz.

Evcrard Quirynsz.

Jan Jansz Cocq.

Jan Wolf.
i(5o8 - i5io.

Jacob Cornelisz van Wouw.
Everart Quirynsz.

Jan Jansz Cocq.

Jan Wolf.
1611 -

161J.
Everart Quirynsz.

Jacob Cornelisz van Wouw,
Jan Tansz Cocq.

Jan Wolf.

Claes Cornelisz.

1618.

Everart Quirynsz, Dckcn.

lacob Corn, van Wouw.
Jan Jansz Cock.

Pieter Jansz Paleftcin.

Mr. Jan Qiiartelaer.

i6ip - i6zo.

Everart Quirynsz, Dcken.

Pictcr Jansz Paleftcin.

Mr. jan Quartelaer.

Cornelis Jacobsz van Wouw.
Jacob
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Jacob Blondel.

i6zi-l(Sii.

Evcrart Quirynsz.

Picter fansz Paleftein.

Mr. Ian Quartelacr.

Ewoldus Schrevelsz.

Michiel de Willem.

I6i}-i6if.
Pietcr Tansz P.ileftein , Dekm.

Mr. Jan Quarteber.

Cornells Jacobsz van Wouw.
Michicl dc Willem.

Jan Pietersz Smout.

i6z6.

Mr. Jan Quartelaer.

Michiel de Willem.

. Pieter Smout.

Jan Jacobsz van Wouw.
\6tj-i67,o.

Mr. Jan Quartelaer, Deken.

Michiel de Willem.

Jan Pietersz Smout.

Jan Jacobsz van Wouw.
Pieter Jansz Splinter.

1631- l<533.

Mr. Johan Quartelaer , Dcken.

Michiel de Willem, Scheyen.

Jan Pietersz Smout , Schepen.

Pieter Jansz Splinter, Burgemr.

Rochus Nyeuland, Burgemr.

1634 1640.

Mr. Jan Quartelaar , Deken.
,

Michiel de Willem, Schepen.

Jan Pietersz Smout, Schepen.

Pieter Jansz Splinter , Burgemr.

Aelbert Bofch , Burgemr.

1641 - 1644.

Pietcr Jansz Splinter , Deken.

Aelbert Bofch.

Picter Scalpert , Burgemr.

Mr. Adriaen van Aflendelft , Advt.

I'oor den Hove.

Ml'. Cornells van Soutelande.

i(54f.

Pieter Jansz Splinter, Deken.

Aelbert Bofch.

Pieter Stalpert van dcr Wiele.

Mr. Cornells van Soutelande, Penfio-

nar'is van 'i Gravenhage.

16^6 - 1647.

Pieter Jansz Splinter , Deken.

Aelbert Bofch.

Pieter Stalpert van der Wiele.

Mr. Cornells van Soutelande.

Johan Docdyns, Burgemr.

164S - i6f7.
Aelbert Bofch.

Pieter Stalpert van dcr WIclc.

Mr. Cornells van Soutel.mde.

Johan Doedyns.

i6fS - i66q.

Johan Doedyns , Burgemr.
Cornells Splinter, Burgemr.

Mr. Johan Hailing, Burgemr.

Cornells Couwenbuvg van Bclois,

Schepen.

\6G\ • 166^.

Cornells Splinter.

Mr. Johan Hailing.

Cornells Couwcnburg van Belois.

Mr. Ewout Br..nt , Schepen.

K564- i66'd.

Mr. Johan Hailing.

Cornc.is Couwenburch van Bclois.

Mr. Ewout Brant, Burgemr.

Gerrit Graswinkcl , Secretaris

van den Hage.

Mr. Rochus van Molefchot, Advt.

voor den LLve.

i66p.

Mr. Johan Hailing.

Mr. Ewout Brant.

Mr. Rochus van Molefchot.

Jacob Bofch , Secretaris van de

H^eeskamer.

1670 - 1571.
Mr. Johan Hailing.

Rochus van Molenfchot.

Jacob Bofch.

Covert Comans, Vroetfchap.

\6jz.

Mr. Johan Hailing.

Rochus van Molenfchot.

Jacob Bofch.

Covert Comans.
Mr. Johan Dedel , Schepen.

Willem Rottcrmont,

\6y^ - 1678.

Mr. Johan Hailing.

Jacob Bofch.

Govert Comans.
Mr. Johan Dedel.

Willem Rottermont.

167P - i<j8o.

Govert Comans, Deken.

Mr. Johan Dedel.

Willem Rottermont.

Mr. Francois Doublet , Heer van

Groenevelt , Schepen.

Mr. Willem van Schuylenburg ,

Schepen.

1681 - 1682.

Mr. Johan Dedel. »

Willem Rottermont.
Mr.
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Mr. Francois Doublet , Hccre van
Croenevdt.

Mr. Willem van Schuylcnburg.

1685- 1687.
Mr. Johan Dedel.

Willem Rottermond.
Mr. Francois Doublet.
Mr. Willem van Schuylcnburg, Grif-

fier van zyne Hoogb, den Prince

van Oranje.

Mr. Simon van Beaumont, Secrttaris

van haer Ed. Groot Mo^.
1 688.

Mr. Johan Dedel.

Willem Rottermont.
Mr. Willem van Schuylcnburch.
Mr. Simon van Beaumont.

Cornells TtnHovc^Secretarisvan
de Gentraliteits Rekenkamtr.

irtSp- i(3>j.

Mr. Johan Dedel.
Mr. Willem van Schuilenburch.
Mr. Simon van Beaumont.

Cornclis Ten Hove.
Johan van Byemont , Burgemr.

1694-1707.
Mr. Johan Dedel.
Mr. Willem van Schuilenburch.
Mr. Simon van Beaumont.

Johan van Byemond.
Mr. Paulus van AfTendelfr, Burgemr.

1708.
Mr. Johan Dedel.
Mr. Simon van Beaumont.

Joh.'in van Byemont.

Mr. Willem van AfTcndclft, Scbepen.

Evcrhart Schimuielpenning ,

Vroedfchap.

l7oy.i7i4.
Mr. Johan Dedel.

Mr. Simon van Beaumont.
Mr. Willem van Aflendelft.

Everhart Schimmclpenning.

1715-1721.
Mr. Willemvan Aflendclft, Burgemr.
Mr. Michiel Ten Hove , Secrctarh

van den Huge.
Mr. Johan Emans , IVeesmr. 6cc.

Mr. Pieter van Wouw , JFcesmr.

Mr. Ottho Frederik Houttuyn.

1721-1724.
Mr. Michiel ten Hove.
Mr. Johan Emans.
Mr. Pieter van Wouw.
Mr. Otto-Frederik Houttuyn.

Johan van Hoornbeek, Sche^en.

ijif.
Mr. Michiel Ten Hove.
Mr. Johan Emans.
Mr. Pieter van Wouw.
Mr. Otto-Fredcrik Houttuyn.

Leonard Scheltus, Vrccdfchaf.

Mr. Michiel Ten Hove.
Mr. Johan Emans.
Mr. Pieter van Wouw.

Leonard Scheltus.

Mr. Willem Antony Pieterfon, But'
gcmr.

RENTMEESTERS
van het zclve Huis.

ifj<S Mr. Jan Plumeon.

1 541 Adriaen Matthysz.

155-1 Japik Jorisz in den EngeL

I j-do Dirk Joofte van Stevelant.

1564 Jan Wolf.

1 5-70 Segelyn van Dam.
ij-75 Adriaen Bennink.

IfSi Jacob Stalpcrt Auguflynsz.

1607 Jooft Dedel.

16 if Jacob Dedel.

j6f8 Johan Comans.
1669 Willem Comans.

1717 Mr. Jan Daniel Ruymveld.

Qqq St. an-
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S^. A N T H O N I S-K A P E L,

nu

Het D O L en P E S T-H U I S.

Si.^n- Nog was'er eene kapel ter eere van St. Anthonis van Belle ^ naan-

j'^"'^/ de op de Geell, feinde de Vleevttceg, waar aan al in den jaare

nn''het if^y het Tejlbm van den Ilagc was gel^ouwt , het welk in een vroe-
Doi en ger brief van 't jaar 1549. het S-ckbuis {a) van den Ilage genoemt
Pcrthuis.

Y^^^rd. Deze kapel is ook een der oudfte gcltigten in den Ilage •,

want men vind in een der Memoriaal-boekep van den Hove aange-

tckent , dat onder aiidere nvoirden bi breeder IViUem ijan Sempy ge-

Jpj^ookeii , hy feyde 'vorr die Raedcamer op huyden iij. Oflobri Ao.

XI111^. LIII. dat hy die Cluyfe en die huyfen an V Sinte Anthonis

Capel/c ftaende aen/ieken en be'rnen foiide. Waar uit blykt , dat de

voorfz kapel al voor den jiare 145-3 geltigt is. De geene die het op-

zigt en de bedieninge over dezelve hadden , wierden Kapelmeefters

genoemt en hadden tot hun opperhoofd een Deeken. Zy wiej-den

door de Magiftraat van den liage aangeltelt {b) ^ en fuftineerden

dierhalven onder de regtsvordering van den Provifoor en Deken van
Delfland niet te behooren {c). Van deze kapel is in laatere tyden

{1607) een Dolhuis gemaakt, waar door ze haare eerfle gedaante

t'eenemaal hecft vcrloren , dragende jegcnwoordig eigentlyk den
naam van \ Do/ tn Pejlhuis,

Dit

(a) De zieken, die in dit en andeie gelykc huizen dezen St. Anthonius toegC'

wyd, gelcgd wiciden, wuren de geene die met een zoort van ontftckinge, in 't

Latyn morbus facer ook wel fidcratio en by zommigenin 't Duitfch V Sinte Anto-

»/V-w«^r gequelt waren. Men-zcgc, dat om den jaare lopf. veele mcnfchen on-

trent de Had Vienne in Dauphine van die quaal wierden aangetaft, en dat twee
nabuurige edelliiidcn Gafio en Girln^ uit medogcntheid aldaar een ziekhuis deden
bouwen ,. 't welk daarna in eene abdy wierd verandert , en dat 'er veele door het

aaniocpen van fint Antoniiis , den ecrften Woeftynicr , waar van de reliquien ,

zoo men wil , te Vienne bcwaart worden , wierden genezcn. Ter cere van de-

icn St. Anthonius wierd een orde ingetlelt, bekcnt met den naam van St. y/»-

thonis-Heeren., en wannccr in laatere tyden deze geellelyke orde zig door de ge-
heele Chriilcnlieid verlprcide , wierden ook byna ovcral zodanige zieken-huizen

opgercgt. Dat nu dit Ziekenhuis alhier op de Gcefl: zodanig een is geweeft

,

blykt uit een oude Sententic van den jaare 1488 tc vinden in het Memor. en Sen-
tenticboek van den Hove gequotecrt W.

{b) Dit blykt uit een tranfport brief voor Schepenen van den Hage gepaflecrt

den 6 Julii ir49„ waarby Hminan Huygezoon^ Michiel Willemsz. en Frans Ja-

J,
cobsz allc als Cappelniccllcrs van St. Anthonis Capcl op tc Geeft verlydcn voor

„ heur en heiircn nacomeljngen , als Cappclmeejlers by den Gerechte van defi Hage

„ dair ioe gcordlmert^ by advyfe, oorlof, confente en goetduncken van den Bail-

,
liu, Schout en Gerechte van den Hngc wel en wettelick verkoft te hcbbcn» t>^

„ cm jaerlicxe Losrentcn, enz. Zie mcde het 3 artikel van de Provifionele Inf-

trudic voor Burgemceik-rs van dato den (5 Julii if(5o. «
{c) Zk de CotUiimen van den Hage, j;ag. z6.
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Dit gebouw , in den beginne van geen grooten omtrek , is van

tyd tot tycl merkelyk uitgezet en vcrgroot , en wel inzonderheid in

den jaare 165-6 , wanneer de befmettelyke ziekte , die zig al in den
jaare 16^5- hadde geopenbaart, hier te Lande en 00k wel voorna-

mentlyk in den Hage lierk in zwang ging ; by welke gelegentlieid

een tvveede ziekzaal agter de eerlhe , die van ouds daar al was , is

nangebouwt , om alle arme miferabele menfchen, met de gemelde
ziekre bczogt zynde , daarinne te logeren en te hulpe te komen.
Volgens het 8 artikel van de Keuren dezer Stede van den xp Julii

1 664 en 13 Auguiti 1666 , waiuiecr dezelve ziekte wederom alom-
me zeer hevig was ontltoken , moelten de befmette perzoonen des

morgens voor vyf en des avonds na 9 uuren in clit huis gcbragt wer-
den , zonder dat iemand zodanig een in zyn eigen huis mogte hou-
den of bergen. In tyden van oorlog heeft dit huis 00k meer dan
eens verftrekt tot inquartieringe van zieke en gcquetlle zoldaten.

Dit huis , 't geen verders met veiicheide vertrekken , be quame
zaalen en lugtige zitplaatzen voor krankzinnigen en andere door
hun eigen bedryf ongelukkigen voorzien i^ , werd beitierd door
vier Regenten , die uit de ge<}ualificeerden der burgeren door de
Magiltraat daar toe werden verkooren en aangeltelt. Zy hcb;'en al-

daar hun komptoir of vergaderplaats , zynde een fraaie ruime ka-
mer , welke over weinige jaaren eerft is gebouwt , en zyn gehou-
den, om de twee jaaren van hun bewind en adminillratie rekeninge
te doen ten ovcrftaan van de drie als dan regerende Biirgemeeitercn,

die de rekeninge opnemen , fluitcn en tekenen.

De goede zorge en onvermoeide vlyt, w^elke de Regenten fteeds

aanwenden, om deze rampzaligen alle ververzinge, veri'chonin ,e ,

gcmak en 't geen verders tot hun nooddruft vereiicht werd, toe te

brengen, als mede de welgereguleerde huishoudinge zoo ontreaitipys

en drank als anderzints, zyn de bewecg-redcnen , dat 'er zelts veele van
die ongelukkigen uit andere ileden en plaatzen herwaerts werden ge-

voert , waardoor hetgetal derzelve tans tot 70 is opgeklommen ; zulks

dat de Regenten van tyd tot tyd zig g,.noodiaakt vindcn om "t huis

te vcrgrooten en meerder zitplaatzen aan te bouwcn. fn 't kort

,

dit huis is in alien deelen zoo wel geltelt en gelchikt, als'er eenig in

andere lleden van Holland gevonden werd , hebbende niec alleen

agter zig een fraaie tuin , maar cok een wyd uitgeftrjkte ruimte

,

door geene huizen of timmeringe belemmert , 't welk aan het gebouw
en vervolgens aan den krankzinnigen een groote verfriHingc ver-

fchaft. In oude tyden had dit huis zyn eigen ke khof agter het ge-

bouw, om de dooden daar te bcgraven , dog iiet zelve is nu bui-

ten o;el3riiik.

Is in laa-

tere ty-

den
nicrke-

'yk ver-

groot.

By wien
gere-

geert

werd.

De wel-
geRplt-

hci- vati

het huis.

Qqq NAA-
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N A A M E N

D E R

REGENTEN
VAN H E T

D OL- enPEST-HUIS.
. lYsbrantUirksz vanGroenfteyn.
*°°* ^Paulus Pietcrsz Backer.

t Paulus van der Wcrve.
*<5°4

''Cornells Paulusz Backer.

1(3 1 1 CornelisPaulusz van der Mcrfche

Arcnt Willemsz.

^PieterCornelisz van der Burg."

PauwelisPieterszv.vn der Burch.

Pieter Cornelisz vander Wervc*

Michiel Mattheus de Bye.

David La Faille.

Willem Pietcrsz Pouck-

Jacob de Bye.

HVynand van der Maas,'

"^^fj"^ Pieter Jacobsz Backer.
^ Otto van Thiel.

,^<5f4 Adriaen Middelbeek.

fJohan Huydenraet.
i66i ^Thimotheus Ravens.

1622 5

1629

i6^z

f Ghysbrecht de Bye.

l66f • Pieter Appelroo.
' Go^'ert van Maarlc.

i(S<?9
*: Simon de Putter.

Bartholomcus van Rcverhorft.

I (J70
J^^o^^^"*^ ^^" Thiel.

' ''iPieter de Graaf.

1571 Johan van Peer.

167 5 Abraham Perfyn.

1677 Abraham van de Vyvct.
1686 Pieter de Rocs.
1587 Johan Mulder.

1697 Adriaen van Rhyn.
r<5p9 Gerard van der Horft,

170} Pieter van Aken.
V Leonard Scheltus.

i7i;;< Rochus de Bye.

( Eduard van Velfca.

RENTMEESTERS.
van het zelve Huis,

trtoi Cornelis Quartclaar.

1611 Paulus Pietersz van der Wervc.

1655 Mr. Cornelis van Soutclandc.

Zcdcrt de dood van Mr. Corn;

van Soutelamk , wclke in dert

jaare 1670. voorvicl , is hct

Rentmeeftersampt waargeno-

mcn by den oudllen Regent

,

die tans is Pieter van Aken,

Twcede
orde

van St.

Anlha-

nti gc-

naamt

pels.

Ontrent den jaare 1480 of wel eenigen tyd vroeger had zig in deft

Hage opgeworpen een tweede orde van Shit ^ntboiiis, genaamt de

Ki-epe/s-, beftaande uit lammen, krepelen, zeerigen en verminkten ,

die zig orider 't opzigt vin vicr Hooftluiden verzamelden en verga-

derden op de Ceeft in eenige kleine geringe huisjens. Zy zeiden in

7,ekcr geding tegens de St. Anthonis Heeren? die de wettigheid Jiunner

orde
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orde betwilten , 51 dat zy van Hertog Karel van Bourgondie verkrcgert

„ hadden confirmatie van zexere iJrdonnantie cnGilde van Sint An-
5, thonis onder hunl gcmaed , daar van xy in poflelFie en gebruyc-

5, kenilTc vvaerenj en dat zy vcrkregen hadden zekcre arme huys-

5, kens en beddekens , dair zy luyden hun zelven berghen en onder-

5, houden, confidereiende, dat zy overmids haerc zeerigheyt en

J, gebreken niet bequaem en zyn ondcr 't gemeene volck te logie-

„ ren , dair dat zy oick die cranckcn , die niet gaen en moghen ,

„ bewaeren en meer anderen byiiaen mit haere aelmillen die zy hun
„ te vooren halen en bidden en in welk Galihuys zy oick ter eeren

3, Goids en Sint Anthonisbegonnen te tymmeren cene Capelle, dair

„ die a; me en crancke Cildebroeders dagelyks miilc in hoeren fou-

5, den , levende aldair in goede converfacie en vergadcringe al by
3, confente en oftro)e van den penitencier van onfen Heyligen Va-
„ der den Pans ende oick des iifTchops van Utrecht ; en dat oick

„ myn voirfz. H eeren den BilVchop en diverfche Cardinaelen hen

„ ai'aeten ter dezer voorfz Capelle gegonnen hadden. Dog deze tt^ ,.

:

orde wierd op de aanklagte van de gemelde St. Anthonis Heeren en den -

Vst\ inzonderhcid over "nuricn door de kiepels den zelve Heeren f^ i-^SS

inde St. iacobs kerk onder den dienftaangedaan ,by fententie van den ^."" "^^

Hove van Holland van den s- .ulii 14815 vernietigt en verklaert, dat

„ dezelve Crepels van nu voortaan alhier in den Hage noch binnen

„ deze Landen van r'ollant , Zeelant , en A'riefland gheene verga-

„ deringe noch congregatie meer hebben zouden, condempnerende

5, He\n Hillvoet en Symon mitter corten aerm z\s principale delin-

„ quanten in dele zaeke ter caufe van den misdaedby henl. gedaen,

"te (laen an een ftaeck op 'c fchavotdie tyt van twee uyren miteen
ccdulle elcs voer hoer hoeft , daerinnc gefcreven zal ftaen die fae-*

ke waerom : enz.

5>

35

J3

St. anthonis KA PE L in ^t Bofch.

In \ Hftagfche bofch heeft nog een andere St. jinthoms kapel met thonis

drie altaaren geftaan , waar van wy ter zyner plaatze breeder zullen !^^,^^'

fpre.ien J als wy van het voorfz. Bofch handelen, ^^om.
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